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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مواقيت الحج الزمانية والمكانية-١

احلـج أشـهر     ":نسأل فضيلتكم عن معىن قول اهللا سـبحانه       : س
   )١(؟اآلية جزاكم اهللا خرياً" معلومات 

 ِفـيِهن  الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَـرض     ﴿ :يقول اهللا سبحانه  : ج
الْحج فَالَ رفَثَ والَ فُسوق والَ ِجدالَ ِفي الْحج وما تفْعلُواْ ِمن خيـٍر               

   .)٢(﴾يعلَمه اللّه وتزودواْ فَِإنَّ خير الزاِد التقْوى واتقُوِن يا أُوِلي اَأللْباِب

 شـوال وذو    :ات وهي  أن احلج يهل به يف اشهر معلوم       :ومعىن اآلية 
 هذا هو املراد باآلية     .القعدة والعشر األوىل من ذي احلجة هذه هي األشهر        

 ، ألن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إىل االثـنني          ؛ومساها اهللا أشهراً  
   .أطلقوا عليها اسم اجلمع

 أوجب احلج فيهن    :يعين ﴾فَمن فَرض ِفيِهن الْحج   ﴿ :وقوله سبحانه 
   باإلحرام باحلج فإنه حيرم عليه الرفث على نفسه

                                                
  . هـ١٤٠٢من األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية سنة ) ١(
  . ١٩٧سورة البقرة ، اآلية ) ٢(



  

 - ٨ - 
 

 فليس لـه أن جيـامع       ، اجلماع ودواعيه  : والرفث هو  .والفسوق واجلدال 
 وال يتكلم وال يفعل ما يدعوه إىل اجلماع وال يـأيت            ،زوجته بعد ما أحرم   

 املعاصي كلها من عقوق الوالدين وقطيعة الـرحم وأكـل   :الفسوق وهي 
   . والنميمة وغري ذلك من املعاصيالربا وأكل مال اليتيم والغيبة

 املخاصمة واملماراة بغري حق فال جيوز للمحرم بـاحلج          :واجلدال معناه 
 وهكذا يف احلق ال ينبغي أن جيادل        ،أو بالعمرة أو ما أن جيادل بغري حق       
 فإذا طال اجلدال ترك ذلك ولكـن        ،فيه بل يبينه باحلكمة والكالم الطيب     

واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هـي أحـسن       البد من بيان احلق باحلكمة      
ادع ِإِلى سِبيِل   ﴿ :وهذا النوع غري منهي عنه بل مأمور به يف قوله سبحانه          

نسأَح م ِبالَِّتي ِهياِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمِة وِبالِْحكْم كب١(﴾ر(.   

  حكم من جاوز الميقات دون إحرام-٢

مليقات دون أن حيرم سواء كان حلـج أو         ما حكم من جاوز ا    : س
   )٢(؟عمرة أو لغرض آخر

                                                
  . ١٢٥سورة النحل ، اآلية ) ١(
هـ، ويف جريدة عكـاظ ، العـدد        ٢٠/١٢/١٤١٦ بتاريخ   ٨٥٩٣العدد  ) اجلزيرة(نشر يف جريدة    ) ٢(

  . هـ ٤/١٢/١٤١٨ بتاريخ ١١٥٤٥هـ ، ويف العدد ٢/١٢/١٤١٨ بتاريخ ١١٥٤٣
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من جاوز امليقات حلج أو عمرة ومل حيرم وجب عليـه الرجـوع     : ج
صـلى اهللا عليـه     - ألن رسول اهللا     ؛واإلحرام باحلج والعمرة من امليقات    

يهل أهل املدينة مـن     (( :-عليه الصالة والسالم  - قال   ، أمر بذلك  -وسلم
 ويهل أهل جند من قرن، ويهل       ،هل أهل الشام من اجلحفة     وي ،ذي احلليفة 

 وقال ابن عباس    ، هكذا جاء يف احلديث الصحيح     )١())أهل اليمن من يلملم   
وقت النيب ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة          ":رضي اهللا عنهما  

وألهل جند قرن املنازل وألهل اليمن يلملم هن هلن وملن أتى عليهن مـن              
 فإذا كان قصده احلج أو العمرة فإنه        )٢("لهن ممن أراد احلج والعمرة      غري أه 

يلزمه أن حيرم من امليقات الذي مير عليه فإن كان من طريق املدينة أحـرم               
من ذي احلليفة وإن كان من طريق الشام أو مصر أو املغرب أحرم مـن                

ن اجلحفة من رابغ اآلن وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم وإن كا             
 ،من طريق جند أو الطائف أحرم من وادي قرن ويـسمى قـرن املنـازل              

 ويسميه بعض الناس وادي حمرم فيحرم مـن ذلـك           ،ويسمى السيل اآلن  
   واألفضل إذا كان يف أشهر،حبجة أو عمرة أو ما مجيعاً

                                                
بـاب مواقيـت    ) احلج( ، ومسلم يف     ١٥٢٥باب ميقات أهل املدينة برقم      ) احلج(رواه البخاري يف    ) ١(

  . ١١٨٢احلج والعمرة برقم 
باب مواقيت احلـج  ) احلج( ، ومسلم يف ١٥٢٦باب مهل أهل الشام برقم      ) احلج(رواه البخاري يف    ) ٢(

  . ١١٨١رقم والعمرة ب
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احلج أن حيرم بالعمرة فيطوف هلا ويسعى ويقصر وحيل مث حيرم بـاحلج يف              
ى امليقات يف غري أشهر احلج مثل رمضان أو شعبان           وإن كان مر عل    ،وقته

 أما إن كان قدم لغرض آخر مل يرد         ، هذا هو املشروع   ،أحرم بالعمرة فقط  
حجاً وال عمرة إمنا جاء ملكة للبيع أو الشراء أو لزيـارة بعـض أقاربـه                
وأصدقائه أو لغرض آخر ومل يرد حجاً وال عمرة فهذا ليس عليه إحـرام              

 هذا هو الراجح من أصح قويل       ، يدخل بدون إحرام   على الصحيح وله أن   
   .العلماء واألفضل أن حيرم بالعمرة ليغتنم الفرصة

   )١(؟ما حكم جتاوز امليقات يف احلج والعمرة: س

ال جيوز للمسلم إذا أراد احلج أو العمرة أن يتجاوز امليقات الذي            : ج
 ،ليه واإلحرام منه   فإن جتاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إ       ،مير به إال بإحرام   

فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إىل مكة فعليه دم عنـد    
 لكونه ترك واجبـاً     ؛كثري من أهل العلم يذبح يف مكة ويوزع بني الفقراء         

 أما إن كان حني مروره بامليقات مل يرد         ،وهو اإلحرام من امليقات الشرعي    
زيـارة لـبعض أقاربـه أو       حجاً أو عمرة وإمنا أراد حاجة أخرى مبكة ك        

   ؛أصدقائه أو جتارة أو حنو ذلك فمثل هذا ال شيء عليه

                                                
 هـ عنـدما كـان نائبـاً للجامعـة     ١/٨/١٣٨٧رسالة جوابية صدرت من مكتب مساحته بتاريخ  ) ١(

  . ع . م . ي . اإلسالمية على استفتاء مقدم من م
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لكونه ما أراد حجاً وال عمرة لكن ال جيوز له ذلك إذا كـان مل يعتمـر                 
 ومىت أراد هذا الذي جتاوز امليقـات        ،عمرة اإلسالم فيما مضى من الزمان     

أو العمـرة يف    بدون إحرام لكونه مل يرد احلج أو العمرة مىت أراد احلـج             
الطريق قبل أن يصل احلرم وجب عليه أن حيرم من املكان الذي جتـددت              

 واحلجة يف ذلك ما ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا             ،فيه النية 
 ألهل املدينة ذا احلليفـة      -صلى اهللا عليه وسلم   -وقت النيب    ":عنهما قال 

يمن يلملم هن هلـن     وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قرن املنازل وألهل ال        
وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة ومن كان دون ذلك           

   .)١("فمهله من أهله حىت أهل مكة يهلون من مكة

أمـا إن كـان    ،فدل هذا احلديث على مجيع ما ذكرناه آنفاً ملن تأمله 
مـا  الذي مل يرد حجاً  وال عمرة مل تتجدد له نية احلج أو العمرة إال بعد                 

 فإن كان أراد احلج فال بأس أن حيرم بـه  :وصل إىل احلرم فهذا فيه تفصيل   
 : يف هذا احلـديث    -صلى اهللا عليه وسلم   - لقول النيب    ؛من احلرم أو احلل   

   .))ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حىت أهل مكة يهلون من مكة((

 غريمهـا   وأما إن أراد العمرة فإنه خيرج إىل احلل كالتنعيم واجلعرانة أو          
  صلى اهللا عليه - ألن النيب ؛فيحرم من ذلك

                                                
  .٩سبق خترجيه ص ) ١(
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 أمر عائشة رضي اهللا عنها ملا أرادت العمرة وهي مبكة أن ختـرج              -وسلم
 وأمر أخاها عبـد الـرمحن أن يـصحبها يف           .إىل التنعيم فتهل بعمرة منه    

   .واهللا ويل التوفيق.ذلك

  حكم من تجاوز-٣
  الميقات أكثر من مرة دون إحرام

من الرياض باململكة العربية السعودية يقول يف       . ع ج . األخ إ : س
 شخص عليه دم إلحرامه من جدة بعد أن جاوز امليقات وقـد             :سؤاله

 هل يذبح ذبيحـة واحـدة       ؟وقع يف هذا اخلطأ عدة مرات، ماذا يفعل       
 أرجو من مساحتكم اإلفادة جزاكم اهللا       ؟وتكفي أم اجلواب خالف ذلك    

   )١(؟خرياً

 ذبيحة تذبح يف مكة للفقراء إذا كان قد جـاوز  عليه عن كل مرة : ج
 وجيزئ عن ذلك سبع     ،امليقات وهو ناو احلج أو العمرة مث أحرم من جدة         

 ألنه ال جيوز للمسلم     ؛بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إىل اهللا سبحانه من ذلك          
صلى - لقول النيب    ؛أن جياوز امليقات وهو ناٍو للحج أو العمرة إال بإحرام         

   هن هلن وملن أتى عليهن من غري((:  ملا وقت املواقيت- وسلماهللا عليه

                                                
  . هـ١٤١٢رجب ) الة العربية(نشر يف ) ١(
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 ولقول ابن عباس رضـي اهللا تعـاىل         ،)١( ))أهلهن ممن أراد احلج والعمرة    
 وفق اهللا اجلميع ملا حيبـه  )٢(" من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً    ":عنهما
   .ويرضاه

  من قصد مكة لتجارة-٤
مأو زيارة ألقاربه فليس عليه إحرا  

ما حكم من قدم إىل مكة ومل حيـرم للعمـرة ومل يطـف ومل               : س
   )٣(يسع؟
إذا كان الذي قصد مكة مل يقصد حجاً وال عمـرة وإمنـا أراد              : ج

التجارة أو الزيارة لبعض أقاربه أو حنو ذلك فليس عليه إحرام وال طـواف   
 ملا وقت املواقيت    –صلى اهللا عليه وسلم   - لقول النيب    ؛وال سعي وال وداع   

هن هلن وملن أتى عليهن من غـري        ((: -هل املدينة والشام وجند واليمن    أل
 احلديث أخرجه البخاري ومسلم مـن       )٤())أهلهن ممن أراد احلج والعمرة    

  حديث ابن عباس رضي 

                                                
باب مواقيت احلـج  ) احلج(ومسلم يف  ، ١٥٢٦باب مهل أهل الشام برقم      ) احلج(رواه البخاري يف    ) ١(

  . ١١٨١والعمرة برقم 
 ، ويف باب ما يفعل من نسي مـن نـسكه        ٩٠٥باب التقصري برقم    ) احلج(رواه مالك يف املوطأ يف      ) ٢(

   .٩٥٧شيئاً برقم 
  .فتوى صدرت من مكتب مساحته) ٣(
  .٩سبق خترجيه ص ) ٤(
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 فدل ذلك على أن من مل يرد احلج والعمرة فليس عليه شـيء              ،اهللا عنهما 
صلى اهللا عليـه  -ل النيب  لقو؛ولكن إذا تيسر له اإلحرام للعمرة فهو أفضل  

العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء           (( :-وسلم
 أما من مل يؤدهـا      . وهذا يف حق من قد أدى عمرة اإلسالم        )١())إال اجلنة 

   . واهللا املوفق.فالواجب عليه البدار ا إذا قدر على ذلك كاحلج

  حكم التردد بين الطائف-٥
  بال إحرام لمن نوى الحجوجدة للعمل

موظف قد عزم على احلج لكن له أعمال يف الطائف يتردد من            : س
   )٢(؟ها بني الطائف وجدة بغري إحرامأجل

 ألنه حني تردده من الطائف إىل جدة مل يقصد          ؛ال حرج يف ذلك   : ج
حجاً وال عمرة وإمنا أراد قضاء حاجاته لكن من علم يف الرجعة األخـرية              

 ال عودة له إىل الطائف قبل احلج فعليه أن حيرم من امليقات             من الطائف أنه  
 أما إذا مل يعلم مث صادف وقت احلج وهو يف جدة فإنـه              .بالعمرة أو احلج  

  حيرم من 
                                                

بـاب يف   ) احلـج ( ، ومسلم يف     ١٧٧٣ برقم   باب وجوب العمرة وفضلها   ) احلج(رواه البخاري يف    ) ١(
  . ١٣٤٩فضل احلج والعمرة ويوم عرفة برقم 

  . ٢٠٥ ص ٢مجع الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ٢(



  

 - ١٥ - 
 

 ويكون حكمه حكم املقـيمني يف جـدة   .جدة باحلج وال شيء عليه    
الذين جاءوا إليها لبعض األعمال ومل يريدوا حجاً وال عمرة عند مرورهم            

   .مليقاتبا
  حكم من نوى العمرة-٦

 لوالده ثم لنفسه قبل الميقات
 من الظهران يف اململكة العربية السعودية       . س .ع. ص/ األخ  : س

 أنا مقيم وأرغب يف تأدية عمرة رمضان يل ولوالـدي           :يقول يف سؤاله  
 فهل جيوز يل أن أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالـدي مث إذا             ،املتوىف

 من مكاين سواء مبكة أو جدة بعمرة لنفسي أم البد           أديت النسك أحرم  
   )١(من الذهاب للميقات؟

إذا كنت خارج املواقيت وأردت احلج أو العمرة لك أو لغـريك            : ج
 .من األموات أو العاجزين عن أدائها لكرب سن أو مرض ال يرجى بـرؤه             

فإن الواجب عليك أن حترم من امليقات الذي متر عليه وأنت قاصد احلـج              
 العمرة فإذا فرغت من أعمال العمرة أو احلج فال حرج عليك أن تأخذ              أو

 وال يلزمـك  ،عمرة لنفسك من أدىن احلل كالتنعيم واجلعرانـة وحنومهـا     
   ألن عائشة رضي اهللا عنها أحرمت ؛الرجوع إىل امليقات

                                                
  . هـ ١٤١١مجادى اآلخرة ) الة العربية(نشر يف ) ١(
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 يف حجـة    -صلى اهللا عليه وسلم   -بالعمرة من ميقات املدينة مع النيب       
صـلى اهللا عليـه     -من حجها وعمرا استأذنت النيب      الوداع فلما فرغت    

 يف عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرمحن أن يذهب ا إىل التنعـيم              -وسلم
 وكانت قد أدخلت    .فاعتمرت بعد احلج ومل يأمرها بالرجوع إىل امليقات       

صلى اهللا عليـه    -احلج على عمرا اليت أحرمت ا من امليقات بأمر النيب           
   .ت قبل أن تؤدي أعماهلا ملا حاض-وسلم

أما إن كنت ساكناً داخل املواقيت جدة وحبرة وحنومها فإنه يكفيـك            
 ألن  ؛أن حترم بالعمرة أو احلج من مرتلك وال يلزمك الذهاب إىل امليقات           

هن هلن وملن أتـى     (( : ملا وقت املواقيت قال    - صلى اهللا عليه وسلم    -النيب
ومن كـان دون  (( : مث قال  ))مرةعليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والع       

 متفق عليه مـن     )١())ذلك فمن حيث انشأ حىت أهل مكة يهلون من مكة         
   .حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما

وبني حديث عائشة رضي اهللا عنها املذكور آنفاً أن من كان داخـل             
 بل عليه أن خيـرج      ،احلرم ليس له أن حيرم من داخل احلرم للعمرة خاصة         

   كما ، منه بالعمرةإىل احلل فيحرم

                                                
بـاب  ) احلج( ، ومسلم يف  ١٥٢٤باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم        ) احلج(رواه البخاري يف    ) ١(

  . ١١٨١مواقيت احلج والعمرة برقم 
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 ويكـون حـديث     . عائشة بذلك  -صلى اهللا عليه وسلم   -أمر النيب   
 يف حـديث ابـن      -صلى اهللا عليه وسلم   -عائشة املذكور خمصصاً لقوله     

 وهذا قول مجهور أهـل العلـم        ))حىت أهل مكة يهلون من مكة     ((عباس  
   . وباهللا التوفيق.رمحهم اهللا تعاىل

  إحرام من هم دون المواقيت-٧

   )١(من كان سكنه دون املواقيت فمن أين حيرم؟: س

من كان دون املواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهـل         : ج
صلى اهللا  - لقوله   ؛حبرة حيرمون من مكام وأهل جدة حيرمون من بلدهم        

 أي دون   –ومن كـان دون ذلـك        ": يف حديث ابن عباس    -عليه وسلم 
ن أهله حىت   فمهله م  ": ويف لفظ آخر   )٢(" فمهله من حيث أنشأ    –املواقيت  

   .)٣("أهل مكة يهلون منها 

                                                
، ويف جريـدة    ) الريـاض (هـ ، ويف جريـدة      ١٤١٧ يف حمرم    ١٥٤٥العدد  ) الدعوة(نشر يف جملة    ) ١(
  . هـ١٥/٢/١٤١٥بتاريخ ) اجلزيرة(
ـ ) احلج( ، ومسلم يف ١٥٢٦باب مهل أهل الشام برقم      ) احلج(رواه البخاري يف    ) ٢( ج باب مواقيت احل

  .١١٨١والعمرة برقم 
  .٩سبق خترجيه ص ) ٣(
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  حكم من بدا له الحج -٨
  والعمرة بعد تجاوز الميقات

ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إىل مكـة ومل يقـصد     : س
حجاً وال عمرة، مث بعد وصوله إىل مكة أراد احلج فأحرم من جدة قارنا              

ليه دم والبد من ذهابه علـى أحـد         فهل جيزئه اإلحرام من جدة أم ع      
   )١(؟ملواقيت املعلومة أفتونا مأجورينا

من خرج من الرياض أو غريها قاصداً مكة ومل يـرد حجـاً وال              : ج
عمرة وإمنا أراد عمالً آخر كالتجارة أو زيارة بعض األقارب أو حنو ذلك             

إن  ،مث بدا له بعد ما وصل مكة أن حيج فإنه حيرم من مكانه الذي هو فيه               
 وهكـذا أي    ، وإن كان يف مكة أحرم من مكة       ،كان يف جدة أحرم منها    

مكان يعزم فيه احلج أو العمرة وهو فيه حيرم منه للحج والعمرة إذا كـان               
 ألن ميقاته هو الذي نوى منـه احلـج أو           ؛دون املواقيت وال حرج عليه    

  العمرة 

                                                
عـدد  ) التوعية اإلسـالمية (هـ ، ويف جملة ٦/١/١٤١٧ بتاريخ ١٤١٧العدد ) الدعوة(نشر يف جملة    ) ١(

فتاوى تتعلق  ( ، ويف كتاب     ٧٩هـ ص   ١٤٠٤ عام   ٤ ، ويف العدد     ٦٠هـ ص   ١١/١٢/١٤٠٠ يف   ١١
  .٣٨ص ) بأحكام احلج والعمرة والزيارة
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ـ  -صلى اهللا عليه وسـلم    - لقول النيب    ؛إذا كان دون املواقيت    ا وقـت    مل
ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حىت أهل مكة من            (( :املواقيت
   .)١())مكة

لكن إذا أراد العمرة وهو يف حرم مكة مل جيز له اإلحرام ا من داخل               
 التنعيم أو اجلعرانة    ،احلرم بل عليه أن خيرج حىت حيرم ا من خارج احلرم          

مر عائشة أن حترم بـالعمرة       أ -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ؛أو غريمها 
من خارج احلرم ملا أرادت أن تعتمر يف حجة الـوداع وهـي يف داخـل        

   .احلرم
أنا مقيم يف مدينة الرياض وذهبت إىل مكة مع بداية احلـج            : س

 وكتبت يل حجـة دون  ،براً عن طريق السيل الكبري لزيارة أهلي      
 وهـل   ؟ فهل علي دم إن مل أحرم من امليقات        .ذهايب إىل امليقات  

   )٢(؟جيوز اإلحرام من جدة يف مثل هذه احلالة
 وإمنـا   ،إذا كنت حني مررت على امليقات مل تنو حجاً وال عمرة          : ج

صـلى  - لقول النيب    ؛نويت احلج بعد وصولك إىل مكة فليس عليك شيء        
هن هلن وملن أتى عليهن مـن غـري         (( : ملا وقت املواقيت   -اهللا عليه وسلم  

   أهلهن ممن أراد احلج

                                                
  .٩جيه ص سبق ختر) ١(
  ) . الدعوة(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من جملة ) ٢(
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 حىت أهل مكـة  ، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ   .لعمرةوا
   . متفق على صحته)١("من مكة

  حكم اإلحرام من الحرم الشريف -٩

ما قولكم يف رجل أحرم يف احلرم الشريف باحلج نيابة عن غـريه           : س
   )٢(يقات أفيدونا جزاكم اهللا خرياً؟ومل حيرم يف امل

 ، مث جاء وقت احلج وهو مقيم      إذا كان هذا احملرم مقيماً يف احلرم      : ج
 أو دخلـها حلاجـة      ،إذا دخلها دخوالً شرعياً ألداء عمرة أو حج سابق        

كالتجارة أو حنوها مث بدا له أن حيج عن نفسه أو غريه فإنه حيرم من مكـة   
   .وال حاجة له إىل امليقات

                                                
   .٩سبق خترجيه ص ) ١(
هــ  ١٤٠٤ لعام ٣هـ ، ويف العدد  ١١/١٢/١٤٠٠ يف   ١١العدد  ) التوعية اإلسالمية (نشر يف جملة    ) ٢(

  . ٢٩ص ) فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة( ، ويف كتاب ٧٨ص 
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   ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا-١٠

 .أ. ت/ ىل حضرة املكرمة السيدة     من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إ        
   . حفظها اهللا.ر

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
هـ وعلمـت مـا     ١٦/١٢/١٣٩١فقد تلقيت رسالتك املؤرخة يف      

   .)١(ه من األسئلة وإليك اإلجابة عنهاتضمنت
 ألن العم حمـرم شـرعي   ؛ بالنسبة حلجك مع عمك فال بأس به       :أوالً

   .ل منك ويثيبك ثواب احلج املربورونرجو من اهللا أن يتقب
وأما ميقات احلجاج القادمني من أفريقيا فهو اجلحفة أو ما حياذيها من           
جهة الرب والبحر واجلو إال إذا قدموا من طريق املدينة فميقام ميقات أهل             

 ألن اجلحفة قد ذهبت     ؛ ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من اجلحفة        .املدينة
   .غ يف حملها أو قبلها بقليلآثارها وصارت بلدة راب

  وأما من ناحية املساجد املوجودة باملدينة املعروفة 

                                                
هـ عندما كـان رئيـساً      ٢٠/١/١٣٩٢ وتاريخ   ٦٢١/١/١تب مساحته برقم    خطاب صدر من مك   ) ١(

  . للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
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 ومـسجد  -صلى اهللا عليه وسلم-حالياً فكلها حادثة ما عدا مسجد النيب     
 وليس هلذه املساجد غري املسجدين املذكورين خصوصية من صـالة           ،قباء

صالة فيها صلى    بل هي كسائر املساجد من أدركته ال       ،أو دعاء أو غريمها   
مع أهلها أما قصدها للصالة فيها والدعاء والقراءة أو حنو ذلك العتقـاده             

 ؛خصوصية فيها فليس لذلك أصل بل هو من البدع اليت جيـب إنكارهـا          
 ،)١())من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد      (( :لقوله صلى اهللا عليه وسلم    

 وحتقيقـاً   ،اأخرجه مسلم يف صحيحه من حديث عائشة رضي اهللا عنـه          
لرغبتك يسرنا أن نبعث إليك برفقه بعضاً من الكتب اليت توزعها اجلامعة            

 والسالم علـيكم ورمحـة اهللا    . نسأل اهللا أن ينفع ا     ،حسب البيان املرفق  
   .وبركاته

  رئيس اجلامعة اإلسالمية

                                                
باب نقض األحكام الباطلـة ورد حمـدثات        ) األقضية(رواه البخاري معلقاً يف النجش ، ومسلم يف         ) ١(

  . ١٧١٨األمور برقم 
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  بيان خطأ من جعل-١١
 جدة ميقاتاً لحجاج الجو والبحر

أمـا  ..على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه     احلمد هللا والصالة والسالم     
   )١(:بعد

فقد اطلعت على ما كتب يف التقومي القطري بإمالء فضيلة الشيخ عبد            
 حول املواقيـت للوافـدين إىل   ٩٦، ٩٥اهللا بن إبراهيم األنصاري صفحة  

مكة بنية احلج أو العمرة فألفيته قد أصاب يف مواضع وأخطأ يف مواضـع              
من النصح هللا ولعباده التنبيه على املواضع اليت أخطأ          فرأيت أن    ،خطأً كبرياً 

 ؛فيها راجياً بعد اطالعه على ذلك توبته عما أخطأ فيه ورجوعه إىل احلـق  
ألن الرجوع إىل احلق شرف وفضيلة وهو خري من التمادي يف الباطل بـل        

  :  فأقول، ألن احلق واجب االتباع؛هو واجب ال جيوز تركه

   : الفقرة الثالثة من كلمته ما نصهذكر وفقه اهللا يف: أوالً

                                                
ص ) جملة التوعية اإلسـالمية يف احلـج  (ويف هـ ، ١٤٠٢ بتاريخ ٨٢٦العدد  ) الدعوة(نشر يف جملة    ) ١(

 السنة الرابعـة    ٥٣العدد  ) جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة    (هـ ، ويف    ١٤٠٢ العدد األول عام     ٢٠
  . ٢٨٢ ص ٦العدد ) جملة البحوث اإلسالمية(هـ ، ويف ١٤٠٢عشر عام 



  

 - ٢٤ - 
 

القاصدون عن طريق اجلو ألداء احلج والعمرة إذا كانت النية منهم اإلقامة            "
جبدة ولو يوماً واحداً ينطبق عليهم حكم املقيمني جبدة والنازلني ا فلـهم           

   .انتهى" أن حيرموا من جدة
دة وهذا كالم باطل وخطأ ظاهر خمالف لألحاديث الصحيحة الـوار         

يف املواقيت وخمالف لكالم أهل العلم يف هذا الباب وخمالف ملا ذكره هـو              
صـلى اهللا   - ألن النيب    ؛نفسه يف الفقرة األوىل من كلمته املشار إليها آنفاً        

 وقت املواقيت ملريدي احلج والعمرة من سائر األمـصار ومل           -عليه وسلم 
األقاليم وهذا يعم   جيعل جدة ميقاتاً ملن توجه إىل مكة من سائر األمصار و          

   .الوافدين إليها من طريق الرب أو البحر أو اجلو
والقول بأن الوافد من طريق اجلو مل مير عليها قول باطل ال أساس لـه   

 ألن الوافد من طريق اجلو البد أن مير قطعاً باملواقيـت الـيت              ؛من الصحة 
حـرام   أو على ما يسامتها فيلزمـه اإل       -صلى اهللا عليه وسلم   -وقتها النيب   

 وإذا اشتبه عليه ذلك لزمه أن حيرم يف املوضع الذي يتيقن أنه حماذيها              ،منها
 ومن املعلوم أن اإلحرام قبل املواقيت       ،أو قبلها حىت ال جياوزها بغري إحرام      

 ومن أحرم قبلها احتياطاً خوفـاً       ،صحيح وإمنا اخلالف يف كراهته وعدمها     
 أما جتاوزها بغري إحرام فهـو       ،من جماوزا بغري إحرام فال كراهة يف حقه       

 لقول النيب صـلى     ؛حمرم باإلمجاع يف حق كل مكلف أراد حجاً أو عمرة         
  اهللا عليه وسلم يف حديث
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هن هلن وملن أتى عليهن من غري        ":ابن عباس املتفق عليه ملا وقت املواقيت      
 -صلى اهللا عليه وسـلم - ولقوله   ،)١("لهن ممن كان يريد احلج والعمرة       أه

يهل أهل املدينة من ذي احلليفة ويهـل        (( : ابن عمر املتفق عليه    يف حديث 
 وهذا اللفظ عند أهل العلم      ،)٢())أهل الشام من اجلحفة وأهل جند من قرن       

 وقد ورد يف بعض الروايات بلفظ األمـر  ،خرب مبعىن األمر فال جتوز خمالفته   
ات من  والقول بأن من أراد اإلقامة جبدة يوماً أو ساع        " ليهل"وذلك بلفظ   

الوافدين إىل مكة من طريق جدة له حكم سكان جدة يف جواز اإلحـرام              
   .منها قول ال أصل له وال أعلم به قائالً من أهل العلم

فالواجب على من يوقع عن اهللا ويفيت عباده يف األحكام الـشرعية أن        
يتثبت فيما يقول وان يتقي اهللا يف ذلك؛ ألن القول على اهللا بغـري علـم                

 وقد جعل اهللا سبحانه القول عليه بال علـم          .م وعواقبه وخيمة  خطره عظي 
قُلْ ِإنما حرم ربي الْفَواِحش ما      ﴿ :يف أعلى مراتب التحرمي لقوله عز وجل      

              ا لَـمِركُواْ ِباللِّه مشأَن تو قِر الْحيِبغ يغالْبو اِإلثْمو طَنا بما وهِمن رظَه
   )٣(﴾ِه سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَى اللِّه ما الَ تعلَمونَينزلْ ِب

                                                
  .٩سبق خترجيه ص ) ١(
بـاب مواقيـت    ) احلج( ، ومسلم يف     ١٥٢٥ل املدينة برقم    باب ميقات أه  ) احلج(رواه البخاري يف    ) ٢(

  . ١١٨٢احلج والعمرة برقم 
   .٣٣سورة األعراف ، اآلية ) ٣(
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 :وأخرب سبحانه يف آية أخرى أن ذلك مما يأمر به الشيطان فقال سـبحانه             
﴿       ِبنيم ودع لَكُم هطَاِن ِإنياِت الشطُوواْ خِبعتالَ توِء     وِبالـس كُمرأْما يمِإن

 وعلى مقتضى هـذا     )١(﴾ء وأَن تقُولُواْ علَى اللِّه ما الَ تعلَمونَ       والْفَحشا
القول الباطل لو أراد من توجه من املدينة إىل مكة بنية احلج والعمـرة أن               

 وهكذا من توجه مـن      ،يقيم جبدة ساعات جاز له أن يؤخر إحرامه إليها        
ـ            ة يف لزميـة أو     جند أو الطائف إىل مكة بنية احلج أو العمرة وأراد اإلقام

الشرائع يوماً أو ساعات جاز له أن يتجاوز قرناً غري حمرم ويكون له حكم              
 وهذا قول ال خيفى بطالنـه علـى مـن تأمـل         .سكان لزمية أو الشرائع   

   . واهللا املستعان،النصوص وكالم أهل العلم

 : ذكر الشيخ عبد اهللا األنصاري يف الفقرة اخلامسة مـا نـصه            :ثانياً
صد أداء العمرة أن يتجه إىل التنعيم فيحرم منها حيـث أـا             جيوز ملن يق  "

انتهى  وهذه العبارة فيها إلمجال وإطالق فإن كان أراد          " امليقات الشرعي   
إن التنعيم   ": ولكن يؤخذ عليه قوله    ،ا سكان مكة واملقيمني ا فصحيح     

فليس األمر كذلك بل احلل كله ميقات ألهل مكـة        " هو امليقات الشرعي  
قيمني ا فلو أحرموا من اجلعرانة أو غريمها من احلل فال حرج وكانوا             وامل

   - وقد أمر النيب،بذلك حمرمني من ميقات شرعي

                                                
  . ١٦٩، ١٦٨سورة البقرة ، اآلية ) ١(
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 عبد الرمحن بن أيب بكر أن خيرج بعائشة إىل احلـل            -صلى اهللا عليه وسلم   
 وكوا أحرمت من التنعيم ال يوجب ذلك أن يكـون           ،ملا أرادت العمرة  

 ؛ وإمنا يدل على االستحباب كما قاله بعض أهل العلم         هو امليقات الشرعي  
 أمـر   -صلى اهللا عليه وسلم   -ألن يف بعض الروايات من حديثها أن النيب         

 لكونه أقرب احلل إىل     - واهللا أعلم  –عبد الرمحن يعمرها من التنعيم وذلك       
 أما إن أراد ذه العبارة أن كل من أراد العمرة له            ،مكة مجعاً بني الروايات   

 ألن  ؛ حيرم من التنعيم ولو كان يف جهة أخرى من احلل فليس بصحيح            أن
كل من كان يف جهة من اجلهات خارج احلرم ودون املواقيت فإن ميقاته             

 يف  – صلى اهللا عليـه وسـلم        -من أهله للحج والعمرة مجيعاً لقول النيب      
 يعـين دون    –ومن كان دون ذلـك      (( :-حديث ابن عباس املتفق عليه      

 وقـد   ))فمهله من حيث أنشأ   (( : ويف لفظ  ))  فمهله من أهله   –املواقيت  
 من اجلعرانة عام الفتح ملا فـرغ مـن          -صلى اهللا عليه وسلم   -أحرم النيب   

   . واهللا ويل التوفيق،تقسيم غنائم حنني فلم يذهب إىل التنعيم

ال  ": ذكر الشيخ عبد اهللا يف الفقرة السادسة والسابعة ما نـصه           :ثالثاً
 ألنه ال مير بأي     ؛بأن القاصد إىل جدة بالطائرة مير بامليقات      حجة ملن يقول    

" ميقات من املواقيت بل هو هائم أو طائر يف اجلو ومل يـرتل إال جبـدة                 
وال يعترب من كان طائراً باهلواء بأنـه مـار        " وملن مر ن   ":ونص احلديث 
  "بأي ميقات 
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 وقـد   ،فاً وقد مضى الرد عليه آن     ،وهذا القول غري صحيح   . انتهى كالمه 
سبق الشيخ عبد اهللا األنصاري إىل هذا اخلطأ الشيخ عبد اهللا بن زيـد آل               
حممود يف مقال وزعه زعم فيه أن الوافد من طريق اجلو أو البحر إىل مكة               

 وقد أخطأ يف ذلك كما أخطأ       ،ال مير على املواقيت وزعم أن ميقاته جدة       
وقد كتب جملـس هيئـة       ،الشيخ عبد اهللا األنصاري فاهللا يغفر هلما مجيعاً       

كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية رداً على الشيخ عبد اهللا بن زيـد         
آل حممود يف زعمه أن جدة ميقات للوافدين إىل مكة من احلجاج والعمار             

 وقد أصاب الس يف ذلـك       ،من طريق اجلو أو البحر ونشر الرد يف وقته        
 الناس خبري ما بقي فـيهم مـن          وال يزال  ،وأدى واجب النصح هللا ولعباده    

   .ينكر اخلطأ واملنكر ويبني الصواب واحلق
ما منا إال راد ومردود عليه     ":وما أحسن ما قاله اإلمام مالك رمحه اهللا       

 واسـأل   .-صلى اهللا عليه وسلم   -يعين رسول اهللا    " إال صاحب هذا القرب   
ـ     ق يف القـول  اهللا أن يغفر لنا مجيعاً وأن مينحنا وسائر إخواننا إصـابة احل
   .والعمل والرجوع إىل الصواب إذا وضح دليله إنه خري مسؤول

 ذكر الشيخ عبد اهللا األنصاري هـداه اهللا يف الفقـرة الثامنـة              :رابعاً
على من يريد مواصلة سريه إىل مكة ألداء نـسكه أن            ":والتاسعة ما نصه  

قيقة جيهز إحرامه من آخر مطار يقوم منه وينوي قبل جدة مبقدار عشرين د            
  إذا كان قصده مواصلة السري 
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بدون توقف أو إقامة يف جدة، أما الذي يقيم جبدة ولو ساعات جيوز             
انتـهى  " له أن حيرم من جدة إن شاء اهللا وينطبق عليه حكم ساكن جدة              

   .كالمه

وقد سبق أن هذا التفصيل والتحديد ال أساس له مـن الـصحة وأن              
ن الوافدين إىل مكة من طريق اجلو       الواجب على من أراد احلج أو العمرة م       

أو البحر اإلحرام بالنسك الذي أرادوا من حج أو عمرة إذا حاذوا امليقات             
الذي يف طريقهم أو سامتوه وال جيوز هلم تأخري اإلحرام ولو نووا اإلقامـة             
ا يوماً أو ساعات فإن شكوا يف احملاذاة لزمهم اإلحرام من املكان الـذي              

 وإمنا الكراهة عند بعض أهل العلم يف حـق          ،اً للواجب يتيقنون فيه احتياط  
   .من أحرم قبل امليقات بدون عذر شرعي

 وان يوفقنا ومجيع علماء     ،وأسأل اهللا أن يهدينا مجيعاً صراطه املستقيم      
 وأن يعيذنا مجيعاً من القول عليه       ،املسلمني إلصابة احلق يف القول والعمل     

صح للمسلمني جرى حتريره وصلى     ولواجب الن ، بال علم إنه مسيع قريب      
   .اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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   إبطال دعوى من ادعى-١٢
  أن جدة ميقات لجميع الوافدين

  إلى مكة من طريقها للحج أو العمرة

 والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آلـه         ،احلمد هللا رب العاملني   
   )١(:  وبعد،وصحبه أمجعني

ى اهللا عليه وسلم بني مواقيت اإلحرام اليت ال جيوز          فإن رسول اهللا صل   
   :ملن مر ا يريد احلج أو العمرة جتاوزها بدون إحرام وهي

   . ألهل املدينة ومن جاء عن طريقهم:)أبيار علي(ذو احلليفة 

   . ألهل الشام ومصر واملغرب ومن جاء عن طريقهم:واجلحفة

   .ريقهم ألهل اليمن ومن جاء عن ط:)السعدية(ويلملم 

                                                
هــ ، ويف  ١٩/١١/١٤١٥ يف ١١٠٦٤العـدد   ) الندوة(صدرت من مكتب مساحته ، ويف جريدة        ) ١(

  . هـ ويف غريها من الصحف احمللية٢١/١١/١٤١٥ يف ٥٣٣العدد ) املسلمون(جريدة 
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 ألهل جند وأهل املشرق ومن جاء عـن  :)السيل الكبري (وقرن املنازل 
   .طريقهم

   . ألهل العراق ومن جاء عن طريقهم:وذات عرق

ومن كان مرتله دون هذه املواقيت مما يلي مكة فإنه حيرم من مرتلـه              
حىت أهل مكة حيرمون من مكة للحج وأما العمرة فيحرمون ا مـن أدىن              

   .احلل

 مر ذه املواقيت قادماً إىل مكة وهو ال يريد حجاً وال عمرة فإنه              ومن
 لكن لو بدا له أن حيج أو يعتمر بعـد مـا             ،ال يلزمه إحرام على الصحيح    

 إال إذا نـوى     ،جتاوزها فإنه حيرم من املكان الذي نوى فيه احلج أو العمرة          
 – كمـا سـبق      –العمرة وهو يف مكة فإنه خيرج إىل أدىن احلل وحيـرم            

فاإلحرام جيب من هذه املواقيت على كل من مر ا أو حاذاها براً أو حبراً               
 والذي أوجب نشر هذا البيان أنه صدر        .أو جواً وهو يريد احلج أو العمرة      

أدلـة اإلثبـات أن جـدة        (:من بعض األخوة يف هذه األيام كتيب امسه       
-رسول اهللا   حياول فيه إجياد ميقات زائد على املواقيت اليت وقتها          ) ميقات

 حيث ظن أن جدة تكـون ميقاتـاً للقـادمني يف            -صلى اهللا عليه وسلم   
الطائرات إىل مطارها أو القادمني إليها عن طريق البحر أو عن طريق الـرب        

  فلكل هؤالء أن يؤخروا اإلحرام إىل أن 
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 ألنه بزعمه وتقديره حتاذي ميقايت الـسعدية   ،يصلوا إىل جدة وحيرموا منها    
يقات وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصرية ومعرفـة           واجلحفة فهي م  

 ألن جدة داخل املواقيت والقادم إليها البد أن مير مبيقـات مـن              ؛بالواقع
 أو حياذيه بـراً أو      -صلى اهللا عليه وسلم   -املواقيت اليت حددها رسول اهللا      

حبراً أو جواً فال جيوز له جتاوزه بدون إحرام إذا كان يريد احلج أو العمرة               
هن هلن وملـن أتـى       ":قوله صلى اهللا عليه وسلم ملا حدد هذه املواقيت        ل

فال جيوز للحاج واملعتمـر  " عليهن من غري أهلهن ممن يريد احلج أو العمرة     
أن خيترق هذه املواقيت إىل جدة بدون إحرام مث حيرم منها ألـا داخـل               

   .املواقيت
ليه صـاحب   وملا تسرع بعض العلماء منذ سنوات إىل مثل ما تسرع إ          

هذا الكتيب فأفىت بأن جدة ميقات للقادمني إليها صدر عن هيئـة كبـار            
وبعد الرجـوع    ":العلماء قرار بإبطال هذا الزعم وتفنيده جاء فيه ما نصه         

على األدلة وما ذكره أهل العلم يف املواقيت املكانية ومناقشة املوضوع من            
   :مجيع جوانبه فإن الس يقرر بإمجاع ما يلي

الفتوى الصادرة جبواز جعل جدة ميقاتاً لركـاب        أن   - ١
الطائرات اجلوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم اسـتنادها إىل          

 أو إمجـاع   صلى اهللا عليه وسلم   نص من كتاب اهللا أو سنة رسوله        
   ومل يسبقه إليها أحد من علماء املسلمني ،سلف األمة
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   .الذين يعتد بأقواهلم

من املواقيـت املكانيـة أو      وال جيوز ملن مر مبيقات       - ٢
حاذى واحداً منها جواً أو براً أو حبراً أن يتجاوزها من غري إحرام             

  . وكما قرره أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل،كما تشهد لذلك األدلة

ولواجب النصح هللا ولعباده رأيت أنا وأعـضاء اللجنـة الدائمـة       
ر أحد بالكتيـب  للبحوث العلمية واإلفتاء إصدار هذا البيان حىت ال يغت        

 هذا وباهللا التوفيق وصلى اهللا وسلم على نبينا حممـد           .انتهى" املذكور  
   .وآله وصحبه وسلم
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   جدة ليست ميقاتاً-١٣

بعضهم يفيت للقادم للحج بطريق اجلو بأن حيرم من جـدة           : س
 أفتونا  ؟وآخرون ينكرون ذلك فما هو وجه الصواب يف هذه املسألة         

   )١( ؟مأجورين

 على مجيع احلجاج جواً وحبراً وبراً أن حيرمـوا مـن            الواجب: ج
 - لقـول الـنيب    ؛امليقات الذي ميرون عليه براً أو حياذونه جواً أو حبراً         

هن هلن وملن أتى علـيهن      (( : ملا وقت املواقيت   -صلى اهللا عليه وسلم   
   . احلديث متفق عليه))من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة

لوافدين وإمنا هي ميقات ألهلها وملن وفد       أما جدة فليست ميقاتاً ل    
   .عليها غري مريدين احلج وال العمرة مث أنشأوا احلج والعمرة منها

   )٢( ؟ما حكم من جعل جدة ميقاتاً خاصاً للواليات املتحدة: س

  جدة ميقات ألهلها والقيمني ا وملن قصد احلج : ج

                                                
  .١٢٥اجلزء األول ص ) الدعوة(نشر يف كتاب ) ١(
  .من أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام ) ٢(
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 قبلها وليس ميقاتاً    أو العمرة من طريق البحر أواجلو ومل حياذ ميقاتاً        
   .لغريهم

   ميقات القادمين من السودان-١٤

بالنسبة للقادمني من السودان بعض العلماء يفتـوم بـأن      : س
   )١(ميقام جدة؟ 

على حسب الطريق إن كان طريقهم مير مبيقـات اجلحفـة           : ج
لزمهم اإلحرام إذا حاذوها وإن كان طريقهم ال حياذي ميقاتاً قبل جدة            

   .مون منها إذا كانوا ممن أراد احلج أو العمرةفإم حير

   حكم من يقول للقادمين للحج-١٥
  أو العمرة اجلسوا في جدة ثالثة أيام ثم أحرموا

بعض القادمني من خارج اململكة إذا وصلوا جدة يقولـون          : س
 فمـا حكـم   ،اجلسوا ثالثة أيام يف جدة مث أحرموا مـن امليقـات       

   )٢(ذلك؟

                                                
  .من أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) ١(
  .من أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) ٢(
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ا إىل ميقام إذا كانوا قادمني للحج أو العمـرة وال           يلزمهم أن يعودو  : ج
 ألن الرسول عليه الصالة والسالم ملا       ؛جيوز هلم جتاوز امليقات بدون إحرام     

هن هلـن   (( :وقت املواقيت ألهل املدينة والشام وجند واليمن وغريهم قال        
 فالبـد أن    )١( ))وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج  والعمـرة           

وا من امليقات الذي ميرون عليه إذا كانوا قاصدين احلـج أو العمـرة              حيرم
فيحرموا منه فإذا جتاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه فإن جتاوزوه ومل يرجعوا            
وأحرموا بعده لزمهم دم وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا مـن             

   .هممكام وعليهم دم جيزئ يف األضحية يذبح يف مكة للفقراء ويقسم بين

                                                
باب مواقيت احلـج  ) احلج( ، ومسلم يف ١٥٢٦هل الشام برقم    باب مهل أ  ) احلج(رواه البخاري يف    ) ١(

  . ١١٨١والعمرة برقم 
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   تعقيب على فضيلة الشيخ عبد اهللا كنون- ١٦
  حول تأخير اإلحرام ألهل المغرب إلى جدة

 نبينا  ،احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على الصادق األمني        
 ، ومن سار على درم إىل يوم الدين       ،حممد وعلى آله وصحبه أمجعني    

   )١( :أما بعد

 الشيخ عبد اهللا كنون قد      فقد اطلعت على فتوى لصاحب الفضيلة     
نشرت يف صحيفة امليثاق املغربية حول اإلحرام مـن الطـائرة ألهـل     

 ومـع تقـديري لعلمـه       ، فاستغربتها كثرياً  ،املغرب وتأخريه إىل جدة   
 وإن تـأخري    ، فقد رأيت التنبيه على عدم صحة هذه الفتـوى         ،وفضله

اديـث  اإلحرام إىل جدة للحاج املغريب أو املعتمر أمـر خمـالف لألح           
الصحيحة الدالة على وجوب اإلحرام من املواقيت اليت وقتها رسـول           

 ومنها اجلحفة ألهل مصر والشام واملغرب       -صلى اهللا عليه وسلم   -اهللا  
 بل الواجب على احلاج املغريب أن حيـرم إذا          .وسائر دول مشال أفريقيا   

   وكما .حاذى امليقات جواً وبراً وحبراً كما هو نص احلديث الشريف

                                                
  . هـ١٤٠٩ عام ٢٤العدد ) البحوث اإلسالمية(نشرت يف جملة ) ١(
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   .ص عليه أهل العلمن

 ليس توقيتـاً لـزمن      -صلى اهللا عليه وسلم   -والتوقيت من النيب    
 بل هو توقيت للمسلمني إىل يـوم  ،-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا   

   .القيامة

واهللا سبحانه وتعاىل يعلم أنه سيكون يف آخر الزمـان طـائرات            
 جتاوز   وإذا خاف ركاا من    . فدل على دخول ركاا يف ذلك      ،وغريها

   .امليقات قدم اإلحرام قبل وصوله امليقات احتياطاً

وما ذكره األستاذ عبد اهللا من عدم متكن املسافر من االستعداد يف            
الطائرة بالغسل والصالة فإن بإمكان احلاج أن يستعد يف بيته أو بلـده             

 مع العلم بأن الغسل ليس بواجـب وإمنـا هـو            ،قبل ركوبه الطائرة  
 فلو أحرم من دون وضوء وال       .ضوء ليس بواجب   وهكذا الو  .مستحب

وهكذا الصالة قبل اإلحرام ليست واجبة وإمنا       . غسل فإحرامه صحيح  
 وقال بعض أهل العلم ال تستحب لعـدم         .هي مستحبة عند اجلمهور   

   .الدليل الصحيح الصريح يف ذلك

فلو أحرم احلاج أو املعتمر من دون وضوء وال غـسل فإحرامـه             
  خري الواجب عن وقته أو مكانه من صحيح وال جيوز تأ
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 بل جيب البـدار بالواجـب وإن فـات          ؛أجل حتصيل املستحب  
   . وهذا أمر واضح ال غبار عليه.املستحب

فنصيحيت لألستاذ أخينا عبد اهللا كنون الرجوع عن هذه الفتـوى           
 وهو شـرف لـه      ،ألن الرجوع إىل للصواب هو الواجب على املؤمن       

   .وى ختالف الدليلوهو خري من التمادي يف فت

وأسأل اهللا أن يوفقنا وإياه وسائر إخواننا إلصابة احلق يف القـول            
   .والعمل إنه جواد كرمي وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  جاوز الميقات حكم من نسي وت-١٧

   )١(من نسي امليقات هل يلزمه الرجوع أم ال وهل عليه شيء؟: س

 أما إذا كان    ،يرجع وحيرم من امليقات إذا مل يكن قد أحرم بعد         : ج
   .قد أحرم بعد امليقات فعليه دم وال يرجع

   حكم التلبية قبل الوصول للميقات احتياطا١٨ً

ف سـاعة سـنمر     إذا كان املسافر بالطائرة وقالوا بعد نص      : س
   )٢(؟فوق امليقات لكنه لىب احتياطاً

   .ال بأس إذا احتاط قبل أن يصل امليقات فاالحتياط مطلوب: ج

   من لم يمر بميقات ولم يتمكن من تحري- ١٩
  المحاذاة يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان

ما حكم من أحرم من احلجاج القادمني من خارج اململكـة    : س
   )٣( ؟من جدة

                                                
  .من أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام ) ١(
  .من أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) ٢(
  .ن نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  سؤال موجه لسماحته عندما كا)٣(
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الواجب اإلحرام من امليقات سواء كان ذلك امليقات ميقـات          : ج
بلده أو ميقاتاً آخر مر عليه يف طريقه كالشامي يقدم من طريق املدينة             

 وإذا قدر أنه اجتازه فإن أمكنه الرجـوع         ،فإنه حيرم من ميقات املدينة    
 فإن مل ميكنه أحـرم مـن        ،إىل امليقات واإلحرام منه فهذا هو الواجب      

 والذي مل يكن امليقات يف      .ليه دم لفقراء احلرم يذبح يف مكة      مكانه وع 
 والذي ال يتـسىن     .طريقه فإنه يتحرى حماذاة أول ميقات مير به مث حيرم         

له ال هذا وال ذلك فإنه حيرم إذا كان بينه وبني مكة مرحلتان ومها يوم               
   . واهللا ويل التوفيق.وليلة ومقدار ذلك مثانون كيالً تقريباً

وى شخص أن يعتمر وهو من أهل جنـد فجـاوزت           إذا ن : س
   )١( ؟الطائرة امليقات فوصل املطار هل جيوز له أن يذهب إىل رابغ

الواجب أن يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه إذا كان           : ج
 أما من أتى جدة حلاجة ومل       ،حني مر على امليقات ناوياً احلج أو العمرة       

يقات وإمنا بدا له بعد ذلك أن حيج        ينو حجاً وال عمرة حني مر على امل       
أو يعتمر بعدما وصل جدة فإنه حيرم من جدة لكونه إمنا نوى احلج أو              

 كما دل على ذلك احلديث الصحيح وهـو         ،العمرة بعد وصوله إليها   
  قوله صلى اهللا 

                                                
  .من أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام ) ١(
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فمن حيث   –  أي من املواقيت   –ومن كان دون ذلك     (( :-عليه وسلم 
   .)١( ))أنشأ حىت أهل مكة من مكة

لكن من أراد العمرة من مكة خيرج إىل احلل فيحرم منه كـالتنعيم          
 أمر عائشة رضي    -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ؛واجلعرانة وغريمها 

اهللا عنها ملا أرادت العمرة وهي يف مكة أن خترج إىل التنعـيم فتحـرم           
 فدل ذلك على ختصيص حديث ابن عباس املذكور حبديث عائشة           ،منه

   . واهللا املوفق. حق املعتمراملذكور يف

   حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة-٢٠

 سـافرت إىل  :من الرياض يقول يف سـؤاله .  م . ع .األخ أ : س
جدة وكانت نييت أن أمكث فيها مخسة أيام مث اذهب بعدها إىل مكة             
املكرمة ألداء العمرة فماذا يلزمين يا مساحة الشيخ يف مثـل هـذه             

   )٢( ؟احلالة

لزمك الرجوع إىل امليقات يف وادي قـرن املعـروف بــ            ي: ج
  لإلحرام منه بعمرة إذا كنت قاصداً للعمرة حني " السيل"

                                                
بـاب  ) احلج( ، ومسلم يف ١٥٢٤باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم        ) احلج( رواه البخاري يف     )١(

  . ١١٨١مواقيت احلج والعمرة برقم 
  . هـ١٤١٢ األوىل سنة يف مجادى) الة العربية( نشر يف )٢(
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 ملـا وقـت     -صلى اهللا عليه وسـلم    - لقول النيب    ؛توجهك إىل جدة  
هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممـن أراد احلـج             (( :املواقيت
   . رضي اهللا عنهما متفق على صحته من حديث ابن عباس))والعمرة
ما حكم من نوى باحلج قادماً من أحد البلـدان وهبطـت           : س

   )١( ؟ فماذا عليه،الطائرة يف مطار جدة ومل حيرم فأحرم من جدة
إذا هبطت الطائرة يف جدة وهو من أهل الشام أو مصر فإنـه             : ج

حيرم من رابغ يذهب إىل رابغ يف السيارة أو غريها وحيرم من رابغ وال              
 وهكذا لو كان جاء من جند ومل حيرم حـىت نـزل إىل            ،ن جدة حيرم م 

 فإذا أحرم من    ،جدة فإنه يذهب إىل السيل وهو وادي قرن فيحرم منه         
جدة ومل يذهب فعليه دم شاة واحدة جتزئ يف األضـحية يـذحبها يف              
مكة للفقراء أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما تقـدم جـرباً حلجتـه أو            

   .عمرته

 نويت زيارة أخيت يف جدة      : يقول ،ن جنران  م .و. س/ األخ  : س
وكذلك أداء العمرة وسافرت على الطائرة من جنـران إىل جـدة            

  ومكثت يف جدة ذلك اليوم ويف اليوم

                                                
  . هـ٢٣/١١/١٤١٦يف ) عكاظ(هـ ، ويف جريدة ٥/١٢/١٤١٥يف ) اجلزيرة(نشر يف جريدة ) ١(
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   )١( ؟ فهل عمريت صحيحة أم ال،الثاين ذهبت إىل مكة للعمرة 

 ميقـات أهـل     –إذا كنت أحرمت من امليقات وهو يلملم        : ج
إن كنت أحرمت من جـدة فعليـك دم    و ، فليس عليك شيء   –اليمن

 لكونك جاوزت امليقات ومل حترم وقد نويـت         ؛يذبح يف مكة للفقراء   
هـن  (( : ملا وقت املواقيت   -صلى اهللا عليه وسلم   - لقول النيب    ،العمرة

 احلـديث   ))هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة          
من ترك نـسكاً أو     (( : ولقول ابن عباس رضي اهللا عنهما      .متفق عليه 

 وعدم اإلحرام من امليقات الذي مررت عليـه         )٢( ))نسيه فليهرق دماً    
  .  وفق اهللا اجلميع.يعترب تركاً للنسك

   اإلحرام في الطائرة-٢١

   )٣( ؟مىت حيرم احلاج واملعتمر القادم عن طريق اجلو: س

                                                
  ) . الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ) ١(
 ، ويف باب ما يفعل من نسي مـن نـسكه        ٩٠٥باب التقصري برقم    ) احلج(رواه مالك يف املوطأ يف      ) ٢(

  . ٩٥٧شيئا برقم 
يف ) عكــاظ(هـــ، ويف جريــدة ٢٨/٥/١٤١٧ يف ١٥٦٢العــدد ) الــدعوة(نــشر يف جملــة ) ٣(
  . هـ٢/١٢/١٤١٧



  

 - ٤٥ - 
 

  

القادم عن طريق اجلو أو البحر إذا حاذى امليقات مثل صاحب           : ج
رب إذا حاذى امليقات أحرم يف اجلو أو يف البحر أو قبله بيـسري حـىت         ال

   .حيتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة
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 تقرير من سماحته لما قرره مجلس المجمع -٢٢
الفقهي اإلسالمي في حق من أحرم قبل الميقات ومن حاذى 

  )١(الميقات وليس معه مالبس اإلحرام 

ملني والصالة والسالم على إمام املـتقني سـيد         احلمد هللا رب العا   
   :املرسلني نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني  أما بعد

 ٧/٤فإن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف مكة املكرمة بـني     
هـ يف دورته الرابعة قد نظر فيما يعرض لكثري من          ١٥/٤/١٤٠١إىل  

من طريق اجلو أو البحر من      الوافدين إىل مكة املكرمة للحج أو للعمرة        
 - صلى اهللا عليـه وسـلم      -جهلهم مبحاذاة املواقيت اليت وقتها النيب       

وأوجب اإلحرام منها على أهلها وعلى من مر عليها من غريهم ممـن             
   :يريد احلج والعمرة وهي

ذو احلليفة ألهل املدينة ومن مر عليها من غريهم وتسمى حاليـاً            
   .)أبيار علي(

  هل الشام ومصر واملغرب ومن مرواجلحفة وهي أل

                                                
صدر من مكتب مساحته عندما كان رئيساً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشـاد ،               ) ١(

  . وعضواً يف جملس امع الفقهي اإلسالمي
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   .)١() رابغ(عليها من غريهم وتسمى حالياً 
وقرن املنازل وهي ألهل جند ومن مر عليها من غريهم وتـسمى            

   .)السيل( وتسمى أيضاً )٢() حالياً وادي حمرم 
ذات عرق ألهل العراق وخرسان ومن مر عليهـا مـن غريهـم             

  ) الضريبة(وتسمى حالياً 
   .هل اليمن ومن مر عليها من غريهمويلملم وهي أل

وقرر أن الواجب عليهم أن حيرموا إذا حاذوا أقرب ميقات هلم من            
هذه املواقيت اخلمسة جواً أو حبراً فإن اشتبه عليهم ذلـك ومل جيـدوا           
معهم من يرشدهم إىل احملاذاة وجب عليهم أن حيتاطوا وأن حيرموا قبل            

 ألن  ؛م أحرموا قبل احملاذاة   ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أ       
 ومـع التحـري     ،اإلحرام قبل امليقات جائز مع الكراهـة ومنعقـد        

 ألنـه ال    ؛واالحتياط خوفاً من جتاوز امليقات بغري إحرام تزول الكراهة        
كراهة يف أداء الواجب وقد نص أهل العلم يف مجيع املذهب األربعـة             

حة الثابتة عـن     واحتجوا على ذلك باألحاديث الصحي     ،على ما ذكرنا  
 يف توقيـت املواقيـت للحجـاج        -صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا   

  والعمار واحتجوا أيضاً مبا ثبت عن أمري املؤمنني عمر بن 

                                                
  . رابغ قريبة منها وليست هي هي) ١(
  . وادي حمرم ما يلي الطائف من وادي السيل) ٢(
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 إن قرناً جور عـن      :اخلطاب رضي اهللا عنه ملا قال له أهل العراق        
   .)١(" انظروا حذوها من طريقكم  ":طريقنا قال هلم رضي اهللا عنه

إن اهللا سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه مـا اسـتطاعوا             :قالوا
   .وهذا هو املستطاع يف حق من مل مير على نفس امليقات

إذا علم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدين من طريـق اجلـو            
 ألن جدة   ؛والبحر وال غريهم أن يؤخروا اإلحرام إىل وصوهلم إىل جدة         

   .-صلى اهللا عليه وسلم- ليست من املواقيت اليت وقتها رسول اهللا
وهكذا من مل حيمل معه مالبس اإلحرام فإنه ليس لـه أن يـؤخر              
إحرامه إىل جدة بل الواجب عليه أن حيرم يف السراويل إذا كان لـيس              

 : يف احلـديث الـصحيح     -صلى اهللا عليه وسلم   -معه إزار لقول النيب     
 )) السراويل من مل جيد نعلني فليلبس اخلفني ومن مل جيد إزاراً فليلبس          ((

 ملا سئل عما    -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ؛ وعليه كشف رأسه   )٢(
ال يلبس القميص وال العمائم وال السراويالت وال         ": قال ،يلبس احملرم 

   . احلديث متفق عليه)٣(" الربانس وال اخلفاف إال ملن مل جيد النعلني 

                                                
  . ١٥٣١باب ذات عرق ألهل العراق برقم ) احلج(رواه البخاري يف ) ١(
  . ١٨٣٨باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم ) احلج(رواه البخاري يف ) ٢(
باب ما  ) احلج( ، ومسلم يف     ١٥٤٢باب ما ال يلبس احملرم من الثياب برقم         ) احلج( رواه البخاري يف     )٣(

   . ١١٧٧يباح للمحرم حبج وعمرة وما ال يباح برقم 
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 وال غريمها   فال جيوز أن يكون على رأس احملرم عمامة وال قلنسوة         
مما يلبس على الرأس، وإذا كان لديه عمامة ساترة ميكنـه أن جيعلـها              

 فإذا وصل إىل جـدة وجـب   ،إزاراً اتزر ا ومل جيز له لبس السراويل       
 فإن مل يكن    ،عليه أن خيلع السراويل ويستبدهلا بإزار إذا قدر على ذلك         

اذاتـه  عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزاراً حـني حم           
للميقات يف الطائرة أو الباخرة أو السفينة جاز له أن حيرم يف قميـصه              

 فإذا وصل إىل جدة اشترى إزاراً وخلـع         ،الذي عليه مع كشف رأسه    
 إطعام ستة مـساكني     : وعليه عن لبسه القميص كفارة وهي      ،القميص

لكل مسكني نصف صاع من متر أو أرز أو غريمها من قـوت البلـد               
 هو خمري بـني هـذه       ، أو ذبح شاة   ،أو صيام ثالثة أيام    ،ملساكني احلرم 

 كعب بن عجرة ملا أذن      -صلى اهللا عليه وسلم   - كما خري النيب     ،الثالثة
 ، واهللا ويل التوفيـق ،له يف حلق رأسه وهو حمرم للمرض الذي أصـابه    

   .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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   ليس عليك حرج-٢٣
  رمفي إقامتك بجدة وأنت مح

ذهبت للعمرة يف رمضان ومعي والديت وأحرمت فوق أبيار         : س
علي بالطائرة ونزلنا جبدة وجلسنا فيها وعندما أفطرنا ذهبنـا مـن            

 فهـل   ،املساء إىل مكة لقضاء العمرة ومل خنلع اإلحرام حىت أيناها         
 أفيدونا جزاكم اهللا    ، وقد جلسنا وقتاً جبدة وحنن حمرمون      ،علينا شيء 

   )١( ؟خرياً

إذا كان الواقع هو ما ذكرته فليس عليك وال على أمك شيء            : ج
 ألنه ال جيب على احملرم مواصلة الـسري         ؛بإقامتكما جبدة وأنتما حمرمان   

يف الطريق حىت يؤدي العمرة بل له أن يستريح يف الطريق ويقيم فيمـا              
 وفق اهللا   ،شاء من املنازل للحاجة اليت تدعو إىل ذلك وهو على إحرامه          

   .اجلميع

                                                
  .هـ ٥/١٢/١٤١٦يف ) البالد(نشر يف جريدة ) ١(
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   حكم إنشاء نية اإلحرام-٢٤

  من المنازل القريبة من الميقات
. ع/ من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم             

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. سلمه اهللا . ن.ر
هــ  ١٦/١٠/١٤١١ وتـاريخ    ٨٨٥فأشري إىل كتابكم رقم     

 نـسكن   :بالسؤال اآليت نتقدم لسماحتكم    ":الذي جاء فيه ما نصه    
مبنطقة القنفذة اليت تبعد عن مكة املكرمة بثالمثائة ومخـسني كيلـو            

 ومعلوم أن ميقات أهل اليمن يلملم أي السعدية وحيـث إن    ،تقريباً
 وإننا نشاهد   ،اخلط أصبح اليوم معبداً وميسراً واحلمد هللا على نعمه        

 تبعد عن   بعض الناس يغتسل ويلبس اإلحرام من منطقة القنفذة اليت        
 فهل  .وادي يلملم أي السعدية حوايل مائتني وستني كيلو متر تقريباً         
 وإذا  ،جيوز هلم االغتسال ولباس اإلحرام من منازهلم مبنطقة القنفذة        

 ؟جيوز هلم ذلك فهل جيوز هلم عقد نية اإلحرام مـن منـازهلم أو ال              
 فيدونا أثابكم اهللا وكتب لكم األجر وأمدكم بعونه وتوفيق خلدمـة          

   .)١(" اإلسالم واملسلمني 
                                                

 خطاب صدر من مكتب مساحته عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة                )١(
  .هـ٣/١٢/١٤١١ وتاريخ ٣٢٧٠/٢واإلرشاد برقم 



  

 - ٥٢ - 
 

 ال حرج يف االغتسال ولـبس مالبـس اإلحـرام           هنأوأفيدكم ب 
والتطيب من منازهلم لقرم من امليقات بواسـطة الـسيارات لكـن            

 واإلحرام هو نية الـدخول يف       ،املشروع هلم أال حيرموا إال من امليقات      
ك فيقـول   هذا هو اإلحرام مث يشرع هلم مع النية التلفظ بالنس         ،النسك

لبيك عمرة أو لبيك حجاً أو اللهم إين أوجبت عمـرة أو اللـهم إين               
لبيـك ال   ، لبيك اللهم لبيك   :أوجبت حجاً مث يليب التلبية الشرعية وهي      

   . ال شريك لك، إن احلمد والنعمة لك وامللك،شريك لك لبيك

   .وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  يس العام إلدارات البحوثالرئ
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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   حكم من قدم لعمل وأقام-٢٥
  دون الميقات وهو ينوي الحج إذا تيسر له ذلك

 وال  ، يف موسم احلـج    ،رجل مقيم بالرياض لديه عمل جبدة     : س
 ؟ فإذا تيسر له ذلك فمن أين حيـرم        ،يعرف هل يتيسر له احلج أم ال      

ه سيتيسر له أداء فريضة احلج قبل انطالقـه مـن           وإذا كان يعلم أن   
 أم  ؟ فهل ينوي احلج يف الرياض وحيرم من ميقات أهل جند          ،الرياض

   )١( ؟يكون إحرامه من جدة

من أتى مكة وهو ينوي احلج إن تيسر له مث تيسر له فعزم على              : ج
 أما إن   .احلج فإنه حيرم من مكانه سواء كان داخل املواقيت أو يف مكة           

علم أنه يسمح له بذلك فإنه يلزمه اإلحرام باحلج مـن امليقـات           كان ي 
صلى اهللا  - إذا مر عليه وهو عازم على احلج لقول النيب           ،الذي مير عليه  

هن هلن وملن أتى عليهن مـن غـري         (( : ملا وقت املواقيت   -عليه وسلم 
أهلن ممن أراد احلج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ             

   . متفق على صحته)٢( ))من مكةحىت أهل مكة 

                                                
  . هـ٢٢/١٢/١٤١٩ يف ١٦٨٦العدد ) وةالدع(نشر يف جملة ) ١(
باب مواقيت احلـج  ) احلج( ، ومسلم يف ١٥٢٦باب مهل أهل الشام برقم      ) احلج(رواه البخاري يف    ) ٢(

  . ١١٨١والعمرة برقم 
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   حكم من نوى الحج وهو يدرس-٢٦
  في بلد خارج الميقات وأهله في جدة

أنا طالب أدرس يف املنطقة الشرقية وأهلي يف جدة وأريـد           : س
   )١( ؟احلج فمن أين أحرم هل من قرن املنازل أو من سكين يف جدة

 أحرمت   وإذا ،أنت خمري ما دمت من سكان جدة دون امليقات        : ج
من قرن املنازل فهو أفضل وأوىل لكونك وافداً وأخـذت باألكمـل            

   . وإن قصدت أهلك مث أحرمت منهم فال بأس،واألحوط

  

                                                
  .  هـ١٤٠٧من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته يف حج عام ) ١(
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  باب اإلحرام
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   ال بأس من غسل مالبس اإلحرام-٢٧

   )١( ؟هل جيوز تغيري لباس اإلحرام لغسله: س

ال بأس أن يغسل احملرم مالبس اإلحرام وال بـأس أن يغريهـا    : ج
   .غريها مبالبس جديدة أو مغسولةويستعمل 

   الحكم إذا وقع على اإلحرام دم-٢٨

إذا وقع على ثوب اإلحرام دم قليل أو كثري فهل يصلي فيه            : س
 وما حد ما يبطل احلج أو الصالة من الدم إذا وقع على             ،وعليه الدم 

   )٢( ؟ثوب اإلحرام

إذا وقع على ثوب احملرم شيء من الدم قليل أو كـثري فإنـه              : ج
   أما ،يغسله إال أنه يعفى عن اليسري عرفاً ويصلى فيه

                                                
ـ ، ويف جريدة عكاظ     ه٣/١٢/١٤١٧هـ وتاريخ   ٢/١٢/١٤١٦بتاريخ  ) اجلزيرة(نشر يف جريدة    ) ١(

  .هـ ٢/١٢/١٤١٨ وتاريخ ١١٥٤٣عدد 
فتـاوى  (هـ ، ويف كتـاب  ١٥/١٢/١٤٠٠ يف ١١العدد ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة   ) ٢(

  . ١٣٩، ١٣٨ص ) تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة
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إن كان كثرياً فيجب غسله وال يصلى فيه وفيه النجاسة بل جيـب          
 ألن  ؛عليه أن يغسل إحرامه من النجاسة أو يغريه بإحرام آخر طـاهر           

 إذا أحب أن يغري لباس اإلحرام       ،احملرم له أن يغري ألبسته ولو بدون عذر       
 وهكذا املـرأة هلـا أن   ،عليه ولو غريه عدة مرات  بلباس آخر فال بأس     

 وهكـذا   ، ولو بدون عـذر    ،تغري مالبسها إذا أحرمت مبالبس أخرى     
الرجل إذا أحرم مثال يف إزار ورداء مث أحب أن يغريمها بـإزار ورداء              

 ، وال يصلي يف ثوب أصابته النجاسـة       ،آخرين فال حرج عليه يف ذلك     
 أما إن كان ناسـياً أو  ،صح الصالةفلو صلى وعليه النجاسة عامداً مل ت    

 أما احلج فصحيح مطلقاً وال يؤثر يف صحته         .جاهالً فالصالة صحيحة  
   .وجود بعض النجاسة يف مالبس اإلحرام

   حكم من يحس بخروج شيء أثناء اإلحرام-٢٩

ما حكم من حيس خبروج مذي أو قطرات من البول أثنـاء            : س
  )١(؟اإلحرام وكذلك عند خروجه إىل الصالة

الواجب على املؤمن إذا علم هذا أن يتوضأ إن كان الوقـت            : ج
 والواجـب يف    ،وقت صالة ويستنجي من بوله ويستنجي من املـذي        

   أما البول،املذي أن يغسل الذكر واألنثيني
                                                

  .هـ ٤/١١/١٤١٨يف ) ١١٥٤٥(العدد ) عكاظ(نشر يف جريدة ) ١(
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 فيغسل طرف الذكر الذي أصابه البول مث يتوضأ وضوءه للصالة إن كان            
 فال مانع مـن تأجيـل    أما إن كان الوقت ليس وقت صالة ،وقت الصالة 

 لكن ينبغي أن ال يكون ذلك عن وسواس بل عن           .ذلك إىل وقت الصالة   
 أما إذا كان عن وسواس فينبغي له أن يطرح هذا ويعرض عنه حـىت   ،يقني

 ألن الناس قد يبتلون بشيء من الوسوسة يظـن أنـه            ؛ال يبتلى بالوساوس  
سه للخضوع  خرج منه شيء وهو ما خرج منه شيء فال ينبغي أن يعود نف            

للوساوس بل ينبغي له أن يطرحها وأن يعرض عنها ويتلهى عنها حـىت ال              
 وإذا كان خيشى ذلك فلريش ما حول فرجه باملاء إذا فرغ من             .يصاب ا 

وضوئه حىت حيمل ما قد يقع له من الوساوس على أن هذا من املاء حـىت                
   .يسلم من شر هذه الوسوسة

   يجوز للمرأة اإلحرام-٣٠
  ياب بشرط عدم الفتنةفي أي ث

   )١( ؟هل جيوز للمرأة أن حترم يف أي الثياب شاءت: س

 ليس هلا مالبس خمصوصة يف اإلحـرام        ،نعم حترم فيما شاءت   : ج
   وأن يكون إحرامها يف ،كما يظن بعض العامة

                                                
  . هـ٢٧/١١/١٤١٦يف ) اجلزيرة(ة  نشر يف جريد)١(
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 ألـا   ؛مالبس غري الفتة للنظر وليس فيها فتنة وغري مجيلة بل عاديـة           
 مالبس مجيلة صـح إحرامهـا لكنـها     ولو أحرمت يف   ،ختتلط بالناس 

 واألفضل للرجل أن حيرم يف ثوبني أبيضني إزار ورداء          .تركت األفضل 
صـلى اهللا   - فقد ثبت عن الرسول      ،وإن أحرم يف غري أبيضني فال بأس      

صـلى اهللا عليـه     - كما ثبت عنه     ، أنه طاف بربد أخضر    -عليه وسلم 
الم حـني دخولـه    أنه لبس العمامة السوداء عليه الصالة والس    -وسلم

 فاحلاصل أنه ال بأس أن حيرم يف ثوب غري أبيض لكن            .مكة عام الفتح  
البسوا مـن  (( :-صلى اهللا عليه وسلم -األبيض هو األفضل لقول النيب      

   )١( )) فإا من خري ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم،ثيابكم البياض

   حكم استعمال-٣١
  الحبوب التي تمنع الدورة

لمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل ـا الـدورة         هل من املباح ل   : س
   وهل هلا ؟الشهرية حىت تؤدي فريضة احلج

                                                
 ، والترمـذي يف     ٢٢٢٠بداية مسند عبد اهللا بن العباس برقم        ) مسند بين هاشم  (رواه اإلمام أمحد يف     ) ١(
   . ٩٩٤باب ما يستحب من األكفان برقم ) اجلنائز(
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   )١( ؟خمرج آخر

ال حرج أن تأخذ املرأة حبوب منع احلمل متنع الدورة الشهرية           : ج
 ويف أيام احلج حىت تطوف مع الناس        ،أيام رمضان حىت تصوم مع الناس     

 شيء مينـع مـن       وإن وجد غري احلبوب    ،وال تتعطل عن أعمال احلج    
   .الدورة فال بأس إذا مل يكن فيه حمذور شرعاً أو مضرة

   حكم من أحرمت-٣٢
  بالعمرة وهي حائض أو نفساء

 وأراد  ، كان عليها العذر أي حـائض      :امرأة تسأل وتقول  : س
أهلها الذهاب للعمرة حيث ال يبقى عندها أحد فيما لـو تـأخرت             

لعمـرة مـن     وذهبت معهم للعمرة وأكملت كل شـروط ا        ،عنهم
طواف وسعي كأن مل يكن عليها عذر وذلك جهالً وخجالً مـن أن             

 مـاذا   ،تعلم وليها بذلك السيما أا أمية ال تعرف القراءة والكتابة         
   )٢( ؟جيب عليها

  إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد : ج

                                                
  . هـ١٤٠٤ سنة ٣العدد ) التوعية اإلسالمية(نشر يف جملة ) ١(
  . ٣٠١ ص ٢مجع الشيخ حممد املسند ج) ةفتاوى إسالمي(نشر يف كتاب ) ٢(
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 أما السعي فيجزئهـا يف      ،الطواف بعد الغسل وتعيد التقصري من الرأس      
 وإن أعادت السعي بعد الطـواف فهـو أحـسن           ،صح قويل العلماء  أ

 وعليها التوبة إىل اهللا سبحانه من طوافها وصـالا ركعـيت            ،وأحوط
   .الطواف وهي حائض

 فإن كان   ،وإن كان هلا زوج مل حيل له وطؤها حىت تكمل عمرا          
قد وطئها قبل أن تكمل عمرا فسدت العمرة وعليها دم وهـو رأس             

 وعليها أن   ، جذع أو ضان أو ثين ماعز يذبح يف مكة للفقراء          ،من الغنم 
 وعليها أن تأيت بعمـرة أخـرى مـن          ،تكمل عمرا كما ذكرنا آنفاً    

 أما  ،امليقات الذي أحرمت منه بالعمرة األوىل بدالً من عمرا الفاسدة         
إن كانت طافت معهم وسعت جماملة وحياء وهي مل حترم بالعمرة من            

 ألن العمرة واحلج ال     ؛ا سوى التوبة إىل اهللا سبحانه     امليقات فليس عليه  
 .يصحان بدون إحرام واإلحرام هو نية العمرة أو احلج أو نيتهما مجيعاً           

   .نسأل اهللا للجميع اهلداية والعافية من نزغات الشيطان

امرأة أحرمت للعمرة مث جاءها احليض فخلعت إحرامهـا         : س
   )١( ؟وألغت العمرة وسافرت فما احلكم

  هذه املرأة مل تزل يف حكم اإلحرام وخلعها : ج

                                                
  . هـ١٦/١١/١٤١٩ يف ١٦٨٢العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
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 وعليهـا أن    ،مالبسها اليت أحرمت فيها ال خيرجها عن حكم اإلحرام        
تعود إىل مكة فتكمل عمرا وليس عليها كفارة عن خلعها مالبـسها            
أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إىل بالدهـا إذا كانـت          

بل عودهـا إىل أداء مناسـك        لكن إن كان هلا زوج وطئها ق       ،جاهلة
 ولكن جيب عليها أن تؤدي مناسـك   ،العمرة فإا بذلك تفسد عمرا    

 مث تقضيها بعد ذلك بعمـرة أخـرى مـن    ،العمرة وإن كانت فاسدة  
 وعليها مع ذلك فدية وهي سـبع        ،امليقات الذي أحرمت منه باألوىل    

 بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثين معز يـذبح يف               
   .احلرم املكي ويوزع بني الفقراء يف احلرم عن فساد عمرا بالوطء

وللمرأة أن حترم فيما شاءت من املالبس وليس هلا مالبس خاصـة    
 لكن األفضل هلا أن تكـون مالبـس   ،باإلحرام كما يظن بعض العامة    

   . واهللا أعلم،اإلحرام غري مجيلة حىت ال حتصل ا الفتنة

كة حمرمة مث جاءها احلـيض بعـد        حاجة مغربية دخلت م   : س
   )١( ؟الطواف فماذا جيب أن تفعله

  هذه املرأة عليها أن تسعى وتقصر من رأسها وحتل : ج

                                                
  . هـ٢٣/١١/١٤١٩ يف ١٦٨٣العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
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 فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي احلجة أحرمـت            ،بنية العمرة 
 أما إذا كانت أحرمـت بـاحلج حـني          ،باحلج عند خروجها إىل مىن    

 إن شـاءت  :امها باحلج فإا باخليار   قدومها وترغب أن تبقى على إحر     
 وإن  ،سعت وهي يف حال احليض ألن السعي ال يشترط له الطهـارة           

 مث تسعى مـع طـواف       ،شاءت أخرت السعي إىل أن ترتل من عرفة       
 ولكن جعـل    ، وذلك جائز  ، ألا بذلك تكون قد أفردت باحلج      ؛احلج

 -مصلى اهللا عليـه وسـل     -إحرامها عمرة أفضل كما أمر بذلك النيب        
 وقد أحـرم    ،أصحابه رضي اهللا عنهم ملا دخلوا مكة يف حجة الوداع         

 فأمرهم  ،بعضهم باحلج وبعضهم بالعمرة وبعضهم قد أحرم ما مجيعاً        
عليه الصالة والسالم أن حيلوا مجيعاً وجيعلوا إحرامهم عمـرة إال مـن          

 ، وهذا معروف يف األحاديـث الكـثرية الـصحيحة   ،كان معه اهلدي 
من أن يتحرى يف أقواله وأعماله يف احلج وغـريه مـا            واملشروع للمؤ 

   . واهللا ويل التوفيق،يوافق سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

إذا خشيت املرأة أن حتيض إذا أتت احلرم هل تـشترط يف            : س
   )١( ؟العمرة

   ألن احليض قد حيبسها عن إمتام عمرا ،هلا ذلك: ج

                                                
  . من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) ١(
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 أما احلج فوقته واسع فاحليض ال       ،تهاوال تستطيع معه التخلف عن رفق     
   .يكون فيه إحصار

   المرأة النفساء تصوم-٣٣
  وتصلي وتحج إذا طهرت قبل األربعين

هل جيوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وحتج قبل أربعني          : س
   )١( ؟يوماً إذا طهرت

نعم جيوز هلا أن تصوم وتصلي وحتج وتعتمر وحيـل لزوجهـا     : ج
 فلو طهرت لعشرين يومـاً اغتـسلت        ، إذا طهرت  وطؤها يف األربعني  

 وما يروى عن عثمان بن أيب العاص        ،وصلت وصامت وحلت لزوجها   
أنه كره ذلك فهو حممول على كراهة التنـزيه وهو اجتهاد منه رمحـه        

   .اهللا ورضي عنه وال دليل عليه
والصواب أنه ال حرج يف ذلك إذا طهرت قبل األربعني يوماً فـإن     

 فإن عاد عليها الدم يف األربعني فالصحيح أا تعتـربه           ،طهرها صحيح 
نفاساً ولكن صومها املاضي يف حال الطهارة وصالا وحجهـا كلـه    

   .صحيح ال يعاد شيء من ذلك ما دام وقع يف الطهارة

                                                
العـدد  ) الشرق األوسط (يف جريدة    ، و  ٨ص  ) فتاوى تتعلق باحلج والعمرة والزيارة    (نشر يف كتاب    ) ١(

  . م ١٢/٧/١٩٨٨ يف ٣٥١٤
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   الحائض والنفساء تقرأ-٣٤
  األدعية المكتوبة في مناسك الحج

 على الرغم مـن  هل جيوز للحائض قراءة األدعية يوم عرفة   : س
   )١(أن ا آيات قرآنية 

ال حرج أن تقرأ احلائض والنفساء األدعية املكتوبة يف مناسك          : ج
 ألنه مل يرد نـص      ؛ وال بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً        ،احلج

 إمنـا ورد يف     ،صحيح صريح مينع احلائض والنفساء من قراءة القـرآن        
 حلديث علي رضـي اهللا      ؛باجلنب خاصة بأن ال يقرأ القرآن وهو جن       

ال (( : أما احلائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر        ،عنه وأرضاه 
 ألن  ؛ ولكنـه ضـعيف    )٢( ))تقرأ احلائض وال اجلنب شيئاً من القرآن      

احلديث من رواية إمساعيل بن عياش عن احلجازيني وهو ضـعيف يف            
  أمـا  ، ولكنها تقرأ بدون مس املصحف عن ظهر قلـب         ،روايته عنهم 

  اجلنب فال جيوز له أن يقرأ القرآن ال عن ظهر قلب وال من
                                                

العـدد  ) الشرق األوسط(، ويف جريدة  ١٠ص  ) فتاوى تتعلق باحلج والعمرة والزيارة    (نشر يف كتاب    ) ١(
  .  م١٢/٧/١٩٨٨ يف ٣٥١٤

  . ١٣١باب ما جاء يف اجلنب واحلائض أما ال يقرءان القرآن برقم ) الطهارة(رواه الترمذي يف ) ٢(
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 والفرق بينهما أن اجلنب وقته يسري ويف إمكانه         .املصحف حىت يغتسل  
أن يغتسل يف احلال من حني يفرغ من إتيانه أهله فمدتـه ال تطـول               

 ،واألمر يف يده مىت شاء اغتسل وإن عجز عن املاء تيمم وصلى وقـرأ             
 . فليس األمر بيدمها وإمنا هو بيد اهللا عـز وجـل          أما احلائض والنفساء  

 واحليض حيتاج إىل أيام     ،فمىت طهرتا من حيضهما أو نفاسهما اغتسلتا      
 لـئال تنـسيانه ولـئال      ، وهلذا أبيح هلما قراءة القرآن     ،والنفاس كذلك 

 فمن باب   ،يفوما فضل القراءة وتعلم األحكام الشرعية من كتاب اهللا        
يت فيها األدعية املخلوطة من األحاديث واآليات       أوىل أن تقرأ الكتب ال    

 وهو أصح قويل العلماء رمحهم اهللا يف        ، هذا هو الصواب   ،إىل غري ذلك  
   .ذلك

   أداء صالة اإلحرام ليس شرطاً النعقاده-٣٥

هل ينعقد إحرام املسلم للحج أو العمرة بدون أن يؤدي          : س
نعقـاده   وهل اجلهر بالنية يف اإلحرام شـرط ال        ،ركعيت اإلحرام 

   )١(أيضاً؟

أداء الصالة قبل اإلحرام ليس شرطاً يف اإلحرام وإمنا ذلك          : ج
   واملشروع له أن ينوي بقلبه ما ،مستحب عند األكثر

                                                
  . ٢١٨ ص ٢مجع الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
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أو " اللهم لبيـك عمـرة    ":أراد من حج أو عمرة ويتلفظ بذلك بقوله       
-أو ما مجيعاً إن أراد القران كما فعـل الـنيب           " اللهم لبيك حجة    "

 وليس التلفظ شرطاً    ، وأصحابه رضي اهللا عنهم    ،-عليه وسلم صلى اهللا   
 لبيك ال   ،لبيك اللهم لبيك   ":بل تكفي النية مث يليب التلبية الشرعية وهي       

 ." ال شـريك لـك      ، إن احلمد والنعمة لك وامللك     ،شريك لك لبيك  
 الثابتة عنه يف الصحيحني     -صلى اهللا عليه وسلم   -وهذه هي تلبية النيب     

   .وغريمها

   اختالف العلماء– ٣٦
  في استحباب ركعتي اإلحرام

   )١( ؟هل يشترط لإلحرام ركعتان أم ال: س

ال يشترط ذلك وإمنا اختلف العلماء يف اسـتحباما فـذهب       : ج
 ،اجلمهور إىل استحباب ركعتني يتوضأ ويـصلي ركعـتني مث يلـيب           

واحتجوا على هذا بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أحرم بعد الصالة            
صلى اهللا عليـه    - وقال   ،أنه صلى الظهر مث أحرم يف حجة الوداع       أي  
  أتاين الليلة آت من ريب وقال (( :-وسلم

                                                
بتـاريخ  ) الـبالد (هــ ويف جريـدة      ٤/١٢/١٤١٨ يف   ١١٥٤٥العـدد   ) عكاظ(نشر يف جريد    ) ١(
  .  هـ٥/١٢/١٤١٦
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 وهذا يـدل    )١( ))يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجة        صل
   . وهذا قول مجهور أهل العلم،على شرعية صالة الركعتني

ـ     ": ليس يف هذا نص فإن قول      :وقال آخرون  ن أتاين الليلة آت م
حيتمل أن املراد صالة الفريـضة      " صل يف هذا الواد املبارك      : ريب وقال 

 وكونه أحرم بعد    ، وليس بنص يف ركعيت اإلحرام     ،يف الصلوات اخلمس  
الفريضة ال يدل على شرعية ركعتني خاصة باإلحرام وإمنا يدل علـى            

   . يكون أفضل إذا تيسر ذلك،أنه إذا أحرم بالعمرة أو باحلج بعد صالة

  الحائض ال تصلي -٣٧
  ركعتي اإلحرام وال تمس المصحف

 وهل جيـوز للمـرأة    ؟كيف تصلي احلائض ركعيت اإلحرام    : س
   )٢( ؟ترديد آي الذكر احلكيم يف سرها

 ، احلائض ال تصلي ركعيت اإلحرام بل حترم من غري صـالة           -أ: ج
   وبعض أهل ،وركعتا اإلحرام سنة عند اجلمهور

                                                
  . ١٥٣٤باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم العقيق واد مبارك برقم ) احلج(رواه البخاري يف ) ١(
 ،  ١٣٥ ص   ١ج) الـدعوة (هـ ، ويف كتاب     ١٤٠٤ عام   ٢العدد  ) التوعية اإلسالمية (جملة  نشر يف   ) ٢(

  .١١ص ) فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة٠ويف كتاب 
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 ؛ واجلمهور استحبوها  .رد فيها شيء خمصوص    ألنه مل ي   ؛العلم ال يستحبها  
أتـاين  (( : قال-صلى اهللا عليه وسلم-ملا ورد يف بعض األحاديث أن النيب     

 )١( ))آت من ريب فقال صل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجـة             
أي يف وادي العقيق يف حجة الوداع وجاء عن بعض الصحابة أنه صـلى              

ون اإلحرام بعد صالة إما فريضة وإمـا   فاستحب اجلمهور أن يك   ،مث أحرم 
نافلة يتوضأ ويصلي ركعتني واحلائض والنفساء ليستا من أهـل الـصالة            

   .فتحرمان من دون صالة وال يشرع هلما قضاء هاتني الركعتني

 جيوز للمرأة احلائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح من            -ب
منا اخلالف هـل     إ ،دون مس املصحف، أما يف قلبها فهذا عند اجلميع        

 بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام احلـيض     ؟تتلفظ به أم ال   
والنفاس حترمي قراءة القرآن ومس املصحف ال عن ظهر قلب وال مـن             

 وذهب بعض أهل العلـم إىل       .املصحف حىت تغتسل احلائض والنفساء    
 ألن مـدما    ؛جواز قراءما للقرآن عن ظهر قلب ال من املـصحف         

 خبالف اجلنب فإنه ممنوع     ،ما مل يرد فيهما نص مينع ذلك       وأل ،تطول
 وهذا هو األرجح    ،حىت يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل        

   .من حيث الدليل

                                                
   . ٦٩سبق خترجيه ص ) ١(
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   النية محلها القلب- ٣٨

 وما صفتها إذا كـان      ،هل نية اإلحرام يف التلفظ باللسان     : س
   )١( ؟احلاج حيج عن شخص آخر

وصفتها أن ينوي بقلبه أنه حيج عن نفسه أو         النية حملها القلب    : ج
 ،عن فالن أو عن أخيه أو عن فالن بن فـالن هكـذا تكـون النيـة     

 اللهم لبيك حجاً عن فـالن أو        :ويستحب مع ذلك أن يتلفظ فيقول     
لبيك عمرة عن فالن عن أبيه أو عن فالن بن فالن حىت يؤكد مـا يف                

 تلفـظ بـاحلج     -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن الرسول    ؛القلب باللفظ 
 فدل ذلك على شرعية التلفظ مبا نواه تأسياً بالنيب عليه           ،وتلفظ بالعمرة 

الصالة والسالم وهكذا الصحابة تلفظوا بذلك كما علمهم نبيهم عليه          
الصالة والسالم وكانوا يرفعون أصوام بذلك هذا هو السنة ولـو مل            

ل ما يفعـل    يتلفظ واكتفى بالنية كفت النية وعمل يف أعمال احلج مث         
عن نفسه يليب مطلقاً ويكرر التلبية مطلقاً من غري حاجة إىل ذكر فالن             

  أو فالن كما يليب عن نفسه كأنه حاج عن نفسه لكن إذا 
                                                

 يف  ١٢٧٦٢هــ ، وأيـضاً يف العـدد رقـم           ٢١/١١/١٤١١بتـاريخ   ) املدينة(نشر يف جريدة    ) ١(
  . هـ٢٦/١١/١٤١٦بتاريخ ) اجلزيرة(ة هـ ، ويف جريد١/١٢/١٤١٨
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عينه يف النسك فإنه يكون أفضل يف التلبية مث يستمر يف التلبية كـسائر              
 إن  ،لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيـك         ":احلجاج والعمار 

   . لبيك إله احلق لبيك،مد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك لبيكاحل
املقصود أنه يليب كما يليب عن نفسه من غري ذكـر أحـد إال يف أول                

 لبيك حجاً عن فالن أو عمرة عن فالن أو لبيك عمـرة          :النسك يقول 
   .وحجاً عن فالن هذا هو األفضل عند أول ما حيرم مع النية

  بي حكم اشتراط نية الص-٣٩

   )١( ؟هل يشترط نية الصيب: س

 بل ينوي عنه وليـه وهـو        ،إذا كان دون السابعة ليس له نية      : ج
 ملـا ثبـت يف احلـديث     ؛الذي يتوىل احلج به من أب أو أم أو غريمها         

 يف حجة الوداع    -صلى اهللا عليه وسلم   -الصحيح أن امرأة رفعت للنيب      
 ،)٢( )) ولك أجـر   نعم(( : قال ؟ أهلذا حج  ، يا رسول اهللا   :صبياً فقالت 

لبينا عن الصبيان ورمينـا     (( :وملا روي عن جابر رضي اهللا عنه أنه قال        
   .)٣( ))عنهم

                                                
  . من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) ١(
  . ١٣٣٦باب صحة حج الصيب برقم ) احلج(رواه مسلم يف ) ٢(
   .٣٠٣٨باب الرمي عن الصبيان برقم ) املنسك(رواه ابن ماجة يف ) ٣(
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أما إذا كان الصيب قد بلغ السابعة أو أكثر فإنه يعلمه وليـه النيـة           
   .وغريها

   االشتراط إنما يقال عند عقد اإلحرام-٤٠

فـإن  ( :هل يستطيع احملرم الذي نسي أن يقول بعد التلبية        : س
أن يقول ذلك بعـد عقـد       ) حبسين حابس فمحلي حيث حبستين      

   )١( ؟اإلحرام بوقت

 واملراد بعقـد  ،ليس له ذلك وإمنا يقال ذلك عند عقد اإلحرام        : ج
   . أن ينوي الدخول فيه بقلبه:اإلحرام هو

نسيت أن أقول لبيك عمرة متمتعاً ـا إىل احلـج إال إن             : س
   ؟)٢( جزاكم اهللا خرياً ؟كمحبسين حابس عندما أحرمت فما احل

 فـإن   ،نية اإلحرام بالقلب كافية وعليه أن يكمل أعمال احلج        : ج
أصابه مرض أو حنوه فعليه أن يكمل ولو حمموالً أو ينتظر حىت يـزول              

  فإن  ": أما إذا قال عند اإلحرام،العذر

                                                
  . هـ٨/١٢/١٤٠٢قاها مبىن يف من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت أل) ١(
  .هـ٨/١٢/١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يف ) ٢(
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حبسين حابس فمحلي حيث حبستين مث أصابه مرض أو منعـه أمـر             
 ملا  ؛من إكمال حجه فإن له أن يتحلل ويكون معذوراً        يعوقه عن اإلمتام    

 : أنه قال لضباعة بنـت الـزبري       -صلى اهللا عليه وسلم   -ثبت عن النيب    
 أما إذا مل يقل ذلـك       )١()) أن حملي حيث حبستين    :حجي واشترطي ((

عند اإلحرام فإن عليه أن يكمل ما أحرم به من عمـرة أو حـج إال                
   .احملصر وأحكامه معلومة

  هر بالنية يستحب عند اإلحرام الج- ٤١

 إن اجلهر بالنية أثنـاء اإلحـرام ال         :ما رأيكم فيمن يقول   : س
   )٢( ؟يشرع وإن هذا اجلهر ليس عليه دليل

 ولكن يـستحب    ، لعدم الدليل عليه   ؛اجلهر بالنية غري مشروع   : ج
 لبيك حجاً أو لبيك عمرة أو لبيـك   :عند اإلحرام أن يليب بنسكه قائالً     

   واألفضل ملن قدم ،ن أراد القرانعمرة وحجاً إ

                                                
بـاب جـواز    ) احلج( ، ومسلم يف     ٥٠٨٩باب األكفاء يف الدين برقم      ) النكاح(رواه البخاري يف    ) ١(

  .١٢٠٧اشتراط احملرم التحلل بعذر املرض وحنوه برقم 
  . هـ٨/١٢/١٤٠٢سئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يف من ضمن األ) ٢(
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  فيطوف ويـسعى وحيلـق أو      ،يف أشهر احلج أن يليب بالعمرة وحدها      
يقصر وحيل مث يليب باحلج يف اليوم الثامن من ذي احلجـة إذا مل يكـن    

 أمر أصحابه بـذلك يف      -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ؛معه هدي 
  .)١( ))خذوا عين مناسككم(( :حجة الوداع فقال

   التلبية سنة مؤكدة-٤٢
  وال شيء على من ينساها

 لبيك  :حاج أحرم من امليقات لكنه يف التلبية نسي أن يقول         : س
 وماذا عليه إذا    ؟ فهل يكمل نسكه متمتعاً    ،عمرة متمتعاً ا إىل احلج    

   )٢( ؟حتلل من عمرته مث أحرم باحلج من مكة

وهو نـاو   إذا كان نوى العمرة عند إحرامه ولكن نسي التلبية          : ج
 ، يطوف ويـسعى ويقـصر ويتحلـل       ، حكمه حكم من لىب    ،العمرة

   فلو مل يلب فال ،وتشرع له التلبية يف أثناء الطريق

                                                
  . ١٢٩٧باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم ) احلج(رواه بنحوه مسلم يف ) ١(
يـوم اخلمـيس    ) جريدة الريـاض  (هـ ، ويف    ٦/١/١٤١٧ يف   ١٥٤٢العدد  ) الدعوة(نشر يف جملة    ) ٢(

  . هـ٣٠/١١/١٤١٦
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 فيطوف ويسعى ويقصر وجيعلـها      ،شيء عليه ألن التلبية سنة مؤكدة     
 أما إن كان يف اإلحرام ناوياً حجـاً والوقـت           ، ألنه ناو عمرة   ؛عمرة

 إىل عمرة فيطوف ويسعى ويقـصر       واسع فإن األفضل أن يفسخ حجه     
   .ويتحلل واحلمد هللا ويكون حكمه حكم املتمتعني

   )١( ؟هل لبيك اللهم لبيك سنة أم واجب: س

 إجابـة   : لبيـك أي   ، إجابة بعد اإلجابة   : معناها ،سنة مؤكدة : ج
   .ألمرك

   حكم تأخير التلبية بعد اإلحرام– ٤٣

لبية علمـاً   أحرمت باحلج ولكن عند اإلحرام مل أشرع بالت       : س
   )٢( ؟بأين من أهل مكة فهل علي شيء

 ألن التلبية سنة فإذا أحرم اإلنـسان بـاحلج أو           ؛ال حرج عليك  : ج
بالعمرة سواء من أهل مكة أو غري أهل مكة شرع له أن يليب كما كـان                

   لكن لو ما ،النيب صلى اهللا عليه وسلم يليب

                                                
  . هـ١٠/١٢/١٤١٨ يف ١١٥٥١العدد ) عكاظ(نشر يف جريدة ) ١(
  .هـ ٢٨/١٢/١٤١٨سؤال موجه لسماحته بعد الدرس الذي ألقاه يف املسجد احلرام يف ) ٢(
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نة قولية والواجـب أن     لىب أو تأخرت التلبية ال يضره ذلك؛ ألن التلبية س         
ينوي بقلبه نسكاً من حج أو عمرة أو كليهما مث يليب بـذلك ألن ذلـك              

اللهم لبيـك   "أو  " اللهم لبيك حجاً     ": يصرح بذلك بلسانه فيقول    ،أفضل
عند دخوله يف اإلحـرام عنـدما       " اللهم لبيك عمرة وحجاً     "أو  " عمرة  

 إذا ركـب  - وسـلم صلى اهللا عليه- كان النيب ،يركب السيارة أو املطية 
دابته أعلن إحرامه والعمدة على القلب إذا نوى بقلبه الدخول يف العمـرة             

 : واألفضل أن يليب بذلك عنـد النيـة فيقـول    ،أو احلج فهذا هو اإلحرام    
" اللهم لبيك حجاً     ": أو يقول  ،إن كان متمتعاً باحلج   " اللهم لبيك عمرة  "

عند إحرامه عنـد    " جاً  اللهم لبيك عمرة وح    ": أو يقول  ،إن كان مفرداً  
 وإن كان من أهل مكة عند احلج يلـيب          ،الدخول يف ذلك بنيته يف امليقات     

 اللهم لبيك حجاً إذا كان      :به يف مكانه يف بيته عند خروجه إىل مىن يقول         
   .يف مكة أو من احمللني ا

   حكم من قال-٤٤
   لبيك اللهم عمرة متمتعاً بها إلى الحج

  ة وهو ال يريد إال العمر

وصلت إىل امليقات ومعي عائليت وكنت كـبريهم وأعـرفهم          : س
   لبيك :مبناسك احلج ونسيت وقلت يف التلبية
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 ومل أتـذكر    ، وحنن نريد عمرة يف رمضان فقط      ،اللهم عمرة متمتعاً  
 أرجو إفادتنا هل يلزمنا البقاء يف مكة إىل         .إال عند وصولنا البيت احلرام    

   )١( ؟هلناأن حنج أو يلزمنا دم ونرجع إىل أ

 وليس علـيكم إال     ،ليس عليكم شيء يف ذلك وال يضركم ذلك       : ج
 وال يلزمكم البقاء إىل احلج وال يلزمكم فدية         ،العمرة فقط اليت أحرمتم ا    

   .بل ذلك كله الغ ال يترتب عليه شيء

   نوى الحج لنفسه ثم بدا له-٤٥
  أن يغير النية لقريب له فهل له ذلك

وقد حج من قبل مث بدا له أن يغري النية          رجل نوى احلج لنفسه     : س
   )٢( ؟لقريب له وهو يف عرفة فما حكم ذلك وهل جيوز له ذلك أم ال

  اإلنسان إذا أحرم باحلج عن نفسه فليس له بعد ذلك : ج

                                                
  . هـ٤/١٢/١٤٠٨العدد الثامن يف ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة ) ١(
) الـدعوة (هـ ، ويف كتاب     ١١/١٢/١٤٠٠   يف ١١العدد  ) جملة التوعية اإلسالمية يف احلج    (نشر يف   ) ٢(
  ) . فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة( ، ويف كتاب ١٢٦ ص ١ج
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أن يغري ال يف الطريق وال يف عرفة وال يف غري ذلك بل يلزمـه أن يكمـل          
 لقـول اهللا    ؛مها بل يتعني احلج له    لنفسه وال يغري ال ألبيه وال ألمه وال لغري        

 فإذا أحـرم لنفـسه      )١( ﴾وأَِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللّهِ   ﴿ :سبحانه وتعاىل 
 وإذا أحرم لغريه وجب أن يتمه لغريه وال يغري بعد           ،وجب أن يتمه لنفسه   

   .اإلحرام إذا كان قد حج عن نفسه وهكذا العمرة

   حكم من نسي اسم من حج عنها-٤٦

 رجل حج عن امرأة وعندما أراد اإلحرام من امليقـات نـسي         :س
   )٢( ؟امسها ماذا يصنع

إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي امسه فإنه يكفيه النيـة وال              : ج
 فإذا نوى عند اإلحرام أن هذه احلجة عمـن أعطـاه       ،حاجة لذكر االسم  

 ألن األعمـال    ؛الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنيـة تكفـي          
   .-صلى اهللا عليه وسلم-النيات كما جاء بذلك احلديث عن رسول اهللا ب

                                                
  . ١٩٦سورة البقرة ، اآلية ) ١(
  .هـ ١٤٠٤ عام ٣العدد ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة ) ٢(
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ما حكم من حج عن والدته وعند امليقات لىب باحلج ومل يلـيب             : س
   )١( ؟عن والدته

مادام قصده احلج عن والدته ولكنه نسي فإن احلج يكون لوالدته           : ج
عمـال  إمنـا األ  (( :-عليه الصالة والسالم  - لقول الرسول    ؛والنية أقوى 

 فإذا كان القصد من جميئه هو احلج عن أمه أو عن أبيـه مث               )٢( ))بالنيات
نسي عند اإلحرام فإن احلج يكون للذي نواه وقـصده مـن أب أو أم أو        

   .غريمها

نويت احلج عن والديت وأتيت من بلدي لكي أحج عنها ولكن           : س
  فهـل يكـون    ،عند امليقات لبيت باحلج ومل أذكر أن ذلك عن والديت         

   )٣( رغم أين حججت عن نفسي من قبل؟ ؟ذلك احلج عن والديت أم يل

 ألن نسيانك عند إحرامك النية عنها       ؛أنت على نيتك إن شاء اهللا     : ج
 وقد صح عـن رسـول      ،ال يضر ألنك إمنا توجهت إىل مكة هلذا الغرض        

إمنا األعمال بالنيات وإمنـا لكـل       (( : أنه قال  - صلى اهللا عليه وسلم    -اهللا
   . متفق على صحته)) نوىامرئ ما

                                                
  . هـ١/١٢/١٤١٦بتاريخ ) البالد(نشر يف جريدة ) ١(
إمنـا  : "باب قولـه    ) اإلمارة( ، ومسلم يف     ١باب بدء الوحي برقم     ) بدء الوحي (اري يف   رواه البخ ) ٢(

  . ١٩٠٧برقم " األعمال بالنية
  .هـ ٨/١٢/١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته مبىن يف ) ٣(
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   حكم من ضاعت نقوده وقد-٤٧
  أحرم بالحج والعمرة ولم يستطع الهدي

ما حكم من أحرم باحلج والعمرة وبعـد وصـوله إىل مكـة             : س
 .ضاعت نفقته ومل يستطع أن يفدي وغري نيته إىل مفرد هل يصح ذلك            

   )١( ؟وإذا كانت احلجة لغريه ومشترط عليه التمتع فماذا يفعل

 ، وإذا عجز يصوم عـشرة أيـام  ،ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته  : ج
 ، ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله ويبقى علـى متتعـه             ،واحلمد هللا 

وعليه أن ينفذ الشرط بأن حيرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر وحيـل مث   
 فإن عجز صام عشرة أيام ثالثة يف احلج قبـل عرفـة             ،يليب باحلج ويفدي  

 ألن األفضل أن يكون يوم عرفة مفطراً اقتـداء          ؛ع إىل أهله  وسبعة إذا رج  
   . فإنه وقف ا مفطراً،بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

   حكم االنتقال من اإلفراد إلى القران– ٤٨

  جاء يف بعض كتب احلديث أن احلاج املفرد ال : س

                                                
  . ٢/٢١٣مجع الشيخ حممد املسند ) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
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  )١(؟جيوز له أن ينتقل من اإلفراد إىل القران فهل هذا صحيح

 أمر احلجاج املفردين والقـارنني     -صلى اهللا عليه وسلم   -الرسول  : ج
أن ينتقلوا من حجهم وقرام إىل العمرة وليس ألحد كالم مـع رسـول          

 أمـر   -عليه الـصالة والـسالم    - فالرسول   ،- صلى اهللا عليه وسلم    -اهللا
 قسم منـهم أحرمـوا      :أصحابه يف حجة الوداع وكانوا على ثالثة أقسام       

 وقـسم لبـوا     ، وقسم لبوا باحلج مفـرداً     ،العمرةبالقران أي لبوا باحلج و    
 قد لىب باحلج والعمرة مجيعاً      ،-صلى اهللا عليه وسلم   - وكان النيب    .بالعمرة

 ملا دنـوا    -عليه الصالة والسالم  - فأمرهم   ، ألنه قد ساق اهلدي    ؛أي قارناً 
 فلما دخلـوا مكـة      ،من مكة أن جيعلوها عمرة إال من كان معه اهلدي         

 . عليهم أن يقصروا وحيلوا إال من كان معـه اهلـدي           وطافوا وسعوا أكد  
 هذا هو السنة ملن قدم مفردا أو قارنـا          .فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا   

 فإذا جاء يوم الثـامن أحـرم        ،وليس معه هدي حىت يستريح وال يتكلف      
 ألن احلاج إذا بقي من أول       ؛ وال خيفى ما يف هذا من اخلري العظيم        .باحلج

ف ذي القعدة وهو حمرم ال يأيت ما ي احملرم عـن            ذي احلجة أو من نص    
  فإنه–فعله 

                                                
 . ٢/٢١٣ مجع الشيخ حممد املسند )فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
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 واهللا . فينبغي قبول هذا التيسري من اهللا سـبحانه وتعـاىل    ،يشق عليه ذلك  
  .ويل التوفيق

   التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي-٤٩

 فكيف  ،أيهما أفضل للحاج التمتع أو القران فإذا كان التمتع        : س
 وإن كـان    ،لى اهللا عليه وسلم حج قارناً      إن النيب ص   :يرد على من قال   

صـلى اهللا عليـه     - إن الـنيب     :القران أفضل فكيف يرد على من قال      
   )١( ؟ نوى التمتع ومل ينو إال األفضل-وسلم

 أمر أصـحابه    -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ؛األفضل التمتع : ج
  فقـال  ،بالتمتع بعمرة وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا األفـضل         

 )٢( ))لوال أن معي اهلدي ألحللت    (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا   
صلى اهللا  -والذي معه هدي أفضل أن حيرم باحلج والعمرة كما فعل النيب            

   والذي ما معه ،-عليه وسلم

                                                
  . هـ١٠/١٢/١٤١٨ بتاريخ ١١٥٥١يف العدد ) عكاظ(نشر يف جريدة ) ١(
 ،  ١٢٠٣٩مسند أنس بـن مالـك بـرقم         ) باقي مسند املكثرين من الصحابة    (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٢(

  . ١٦٥١باب تقضي احلائض املناسك كلها إال الطواف برقم ) احلج(والبخاري يف 
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 مث حيـرم    ،هدي األفضل أن حيرم بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر وحيـل         
   .لسنةباحلج يف اليوم الثامن من ذي احلجة هذه ا

   يصح التمتع والقران من أهل مكة-٥٠
 ،هل جيب اهلدي على أهل مكة ملن أحرم منهم بـاحلج فقـط           : س

 نرجو توضيح ذلك مع     ؟وهل يصح يف حقهم التمتع أم القران يف احلج        
   )١(ذكر الدليل؟

يصح التمتع والقران من أهل مكة وغريهم لكن ليس على أهـل            : ج
 من أهل اآلفاق القـادمني إىل مكـة          وإمنا اهلدي على غريهم    ،مكة هدي 

فَمن تمتع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج     ﴿ : لقول اهللا تعاىل   ؛حمرمني بالتمتع أو القران   
فَما استيسر ِمن الْهدِي فَمن لَّم يِجد فَِصيام ثَالثَِة أَياٍم ِفي الْحج وسبعٍة             

 كَاِملَةٌ ذَِلك ِلمن لَّم يكُن أَهلُه حاِضِري الْمسِجِد         ِإذَا رجعتم ِتلْك عشرةٌ   
   .)٢(﴾الْحراِم واتقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه شِديد الِْعقَاِب

 ما هو السبب يف أن أهل مكـة         : يقول يف سؤاله   . م .أ/ األخ  : س
   )٣(ليس هلم من أنواع احلج إال اإلفراد؟

                                                
  . هـ١/١٢/١٤١٦ يف ١٥٣٨العدد ) الدعوة( يف جملة نشر) ١(
  . ١٩٦سورة البقرة ، اآلية ) ٢(
  ) . املسلمون(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من جريدة ) ٣(
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ض على كل من استطاع السبيل إليه مـن أهـل مكـة             احلج فر : ج
 وهكذا العمرة فرض يف أصح قويل العلماء على         ،وغريهم بإمجاع املسلمني  

 إذا حجـوا    ، ولكن أهل مكة ليس عليهم هدي التمتع والقـران         ،اجلميع
فَمـن تمتـع    ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ؛متمتعني أو قارنني بني احلج والعمرة     

ى الْحج فَما استيسر ِمن الْهدِي فَمن لَّم يِجد فَِصيام ثَالثَِة أَياٍم            ِبالْعمرِة ِإلَ 
             لُهأَه كُني ن لَّمِلم ةٌ كَاِملَةٌ ذَِلكرشع ِتلْك متعجٍة ِإذَا رعبسو جِفي الْح

 أَنَّ اللّـه شـِديد      حاِضِري الْمسِجِد الْحراِم واتقُـواْ اللّـه واعلَمـواْ        
  . واهللا املوفق )١(﴾الِْعقَاِب

   القول بنسخ اإلفراد قول باطل-٥١

يدعي بعض الناس أن القران واإلفراد قد نسخا بـأمر الـنيب            : س
 فما رأي مساحتكم يف هـذا  ،صلى اهللا عليه وسلم للصحابة بأن يتمتعوا     

   )٢(القول؟

مجع العلماء على أن     وقد أ  ،هذا قول باطل ال أساس له من الصحة       : ج
 فمن أفرد احلج فإحرامه صـحيح       ، اإلفراد والقران والتمتع   :األنساك ثالثة 

   لكن ،وحجه صحيح وال فدية عليه
                                                

  . ١٩٦سورة البقرة ، اآلية ) ١(
  . ١٢٥ ص ١ج) الدعوة(نشر يف كتاب ) ٢(
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 - ألن الـنيب   ؛إن فسخه إىل العمرة فهو أفضل يف أصح أقوال أهل العلـم           
 أمر الذين أحرموا للحج أو قرنوا بني احلج والعمرة          -صلى اهللا عليه وسلم   

 فيطوفوا ويسعوا ويقـصروا     ، هدي أن جيعلوا إحرامهم عمرة     وليس معهم 
 إحـرامهم بـل أرشـدهم إىل        -صلى اهللا عليه وسلم   -وحيلوا ومل يبطل    

 وقد فعل الصحابة ذلك رضي اهللا عنهم وليس ذلك نسخاً إلفراد            ،األفضل
احلج وإمنا هو إرشاد من النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ما هـو األفـضل                

   .يل التوفيق واهللا و،واألكمل

   حكم فسخ اإلحرام-٥٢

   )١( ؟هل فسخ اإلحرام سنة أم واجب: س

   .سنة مؤكدة: ج

   المشروع لمن أحرم-٥٣
  مفرداً أن يجعله عمرة

جئت مع مجاعة للحج وأحرمت مفرداً ومجاعيت يريدون السفر         : س
   فهل يل أن اذهب إىل املدينة ،إىل املدينة

                                                
  . من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) ١(
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   )١( قليلة؟وأرجع ملكة ألداء العمرة بعد أيام

إذا حج اإلنسان مع مجاعة وقد احرموا باحلج مفـرداً مث سـافر             : ج
 ويطوف هلا ويسعى    ، فإن املشروع له أن جيعل إحرامه عمرة       ،معهم للزيارة 

 وعليه  ، مث حيرم باحلج يف اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعاً         ،ويقصر مث حيل  
ك أصـحابه يف     بـذل  -صلى اهللا عليه وسلم   -هدي التمتع كما أمر النيب      

   .حجة الوداع الذين ليس معهم هدي

   األفضل لمن لم يسق-٥٤
  الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة

ما حكم من نوى احلج باإلفراد مث بعد وصوله إىل مكة قلبـه             : س
 ومن أين؟   ؟ ومىت حيرم باحلج   ؟متتعاً فأتى بالعمرة مث حتلل منها فماذا عليه       

)٢(   

م باحلج أو احلج والعمرة مجيعاً فـإن        هذا هو األفضل إذا قدم احملر     : ج
   وهو الذي أمر به،األفضل أن جيعلها عمرة

                                                
فتـاوى  (هـ، ويف كتـاب     ١١/١٢/١٤١١ يف   ١١العدد  ) التوعية اإلسالمية يف احلج   (نشر يف جملة    ) ١(

  . ١٣٣ ص ١ج) الدعوة(، ويف كتاب ٢٨ص ) تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة
  .هـ ١٣/١/١٤١٧ يف ١٥٤٣العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ٢(
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 بعضهم قارن وبعـضهم     ، أصحابه ملا قدموا   -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب  
 فطافوا وسعوا   ، أمرهم أن جيعلوها عمرة    ، وليس معهم هدي   ،مفرد باحلج 

حىت حيـل   وقصروا وحلوا إال من كان معه اهلدي فإنه يبقى على إحرامه            
   .منهما إن كان قارناً أو من احلج إن كان حمرماً باحلج يوم العيد

واملقصود أن من جاء مكة حمرماً باحلج وحده أو باحلج والعمرة مجيعاً            
 فإن السنة أن يفسخ إحرامـه إىل عمـرة   ،يف أشهر احلج وليس معه هدي  

ذي فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، مث حيرم باحلج يف اليوم الثامن مـن             
احلجة يف مكانه الذي هو مقيم فيه داخل احلرم أو خارجه ويكون متمتعاً             

   .وعليه دم التمتع
   القران ال يفسخ إلى اإلفراد-٥٥

ما حكم من نوى باحلج متمتعاً وبعد امليقات غري رأيـه ولـىب       : س
   )١(باحلج مفرداً هل عليه هدي؟

 ،ت أنه يتمتع   فإن كان نوى قبل وصوله إىل امليقا       ،هذا فيه تفصيل  : ج
وبعد وصوله إىل امليقات غري نيته وأحرم باحلج وحده فهذا ال حرج عليه              

 أما إن كان لىب بالعمرة واحلج مجيعاً من امليقات أو قبل امليقات             ،وال فدية 
  مث أراد أن 

                                                
  . هـ١٣/١/١٤١٧ يف ١٥٤٣العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
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 ولكن ال مانع أن جيعله عمرة أمـا أن جيعلـه            ،جيعله حجاً فليس له ذلك    
 حج ولكن يفسخ إىل عمرة إذا مل يكـن           فالقران ال يفسخ إىل    ،حجاً فال 
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم      - ألن ذلك هو الذي أمر به النيب         ؛معه هدي 
 ، الذين مل يسوقوا اهلدي يف حجة الوداع       -عليه الصالة والسالم  -أصحابه  

فإذا أحرم ما مجيعاً من امليقات مث أراد أن جيعله حجاً مفرداً فلـيس لـه           
مرة مفردة وهو األفضل له كمـا تقـدم          ولكن له أن جيعل ذلك ع      ،ذلك

 مث يليب باحلج بعد ذلك يف اليوم الثامن من          ،فيطوف ويسعى ويقصر وحيل   
   .ذي احلجة فيكون متمتعاً

   حكم من نوى-٥٦
  التمتع ثم بدا له أن يحرم مفرداً

لقد كنت ناوياً أن أحج متمتعاً ولكـن عنـدما قـدمت إىل             : س
 فإذا أردت أن أضحي يـوم       ،اًالطائف غريت رأيي ولبيت باحلج مفرد     

 علماً بأين قصرت شعري يف يوم أربعة ذي احلجة          ؟العيد هل ذلك جائز   
  ؟ )١(أسال اهللا أن جيزيكم عنا خرياً

                                                
  . هـ٨/١٢/١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يف ) ١(
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إذا أراد احلاج أو غريه أن يضحي ولو كان قد حلـق رأسـه أو               : ج
 ولكن عليه إذا عزم علـى أن  ،قصر أو قلم أظفاره فال حرج عليه يف ذلك    

ه بعد دخول شهر ذي احلجة أن ميتنع من أخذ شيء من            يضحي عن نفس  
صـلى اهللا   - لقول النيب    ؛الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حىت يضحي        

إذا دخل شهر ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضحي فـال           (( :-عليه وسلم 
 رواه اإلمام مسلم    )١())يأخذ من شعره وال من بشرته وال من أظفاره شيئاً         

ه باحلج مفرداً وقد كان نوى أن حيرم بعمرة مث بدا            أما إحرام  .يف صحيحه 
 ولكن التمتـع    ،له بعد ما وصل امليقات أن حيرم باحلج فال حرج يف ذلك           

 أما إذا كان قدومه     ،بالعمرة إىل احلج أفضل إذا كان قدومه يف أشهر احلج         
   .إىل مكة قبل دخول شهر شوال فإن املشروع له أن حيرم بالعمرة فقط

  قارناً وبعد اإلحرام حل من أحرم – ٥٧

ما حكم من أحرم باحلج والعمرة قارناً وبعـد العمـرة حـل            : س
   )٢(اإلحرام هل يعترب متمتعاً؟

                                                
  . ١٩٧٧برقم .. باب ي من دخل عليه عشر ذي احلجة ) األضاحي(رواه بنحوه مسلم يف ) ١(
هــ ، ويف  ١/١٢/١٤١٨ يف ١٢٧٦٢هـ ، ويف العدد ٢١/١١/١٤١٦يف ) املدينة(نشر يف جريدة  ) ٢(

  . هـ٢٦/١١/١٤١٦بتاريخ ) زيرةاجل(جريدة 
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نعم إذا أحرم باحلج والعمرة قارناً مث طاف وسعى وقصر وجعلها           : ج
   .عمرة يسمى متمتعاً وعليه دم التمتع

   اإلحرام بالتمتع له وقت محدود-٥٨

 وهل له أن حيرم بـاحلج       ،حمدود يتمتع فيه  هل للمتمتع وقت    : س
   )١(قبل يوم التروية؟

 شوال وذو القعدة والعـشر      :اإلحرام بالتمتع له وقت حمدود هو     : ج
 فليس له أن حيرم بـالتمتع قبـل         ،األول من ذي احلجة، هذه أشهر احلج      

 ولكن األفضل أن حيرم بالعمرة وحدها فإذا فرغ         ،شوال وال بعد ليلة العيد    
 وإن أحرم ما مجيعاً مسي      ،م باحلج وحده هذا هو التمتع الكامل      منها أحر 

 وهـو   ، ويف احلالتني مجيعاً عليه دم يسمى دم التمتـع         ،متمتعاً ومسي قارناً  
 : لقوله تعـاىل ،ذبيحة واحدة جتزئ يف األضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة         

﴿      سيتا اسفَم جِة ِإلَى الْحرمِبالْع عتمن تيِ  فَمدالْه ِمن فإن عجـز    )٢(﴾ر 
   . ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله،صام عشرة أيام

                                                
هــ،  ٧/١٢/١٤١٦يف  ) الريـاض (هـ، وجريدة   ٣/١٢/١٤١٥بتاريخ  ) اجلزيرة(نشر يف جريدة    ) ١(

  . هـ٤/١٢/١٤١٨ يف ١١٥٤٥العدد ) عكاظ(وجريدة 
  . ١٩٦سورة البقرة ، اآلية ) ٢(
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فلو أحرم بالعمرة يف أول شوال وحل منها صارت املدة بني العمـرة             
وبني اإلحرام باحلج طويلة إىل ثامن ذي احلجة فاألفضل أن حيرم باحلج يف             

 بذلك  -لى اهللا عليه وسلم   ص- كما أحرم أصحاب النيب      ،ثامن ذي احلجة  
 فإنه أمرهم أن حيلوا من إحرامهم ملـا         ،-عليه الصالة والسالم  -بأمر النيب   

 - فأمرهم النيب  ،قدموا مفردين باحلج وبعضهم قدم قارناً بني احلج والعمرة        
 فطافوا وسـعوا    ، أن حيلوا إال من كان معه اهلدي       -صلى اهللا عليه وسلم   

 فلما كان يوم التروية وهو اليـوم     ،لكوقصروا وحلوا وصاروا متمتعني بذ    
 ولو أهـل    ، وهذا هو األفضل   ، أمرهم أن يهلوا باحلج من منازهلم      ،الثامن

 ولكـن   ،باحلج قبل ذلك يف أول ذي احلجة أو قبل ذلك أجزأه وصـح            
 - كما فعله أصحاب الـنيب     ،األفضل أن يكون إهالله باحلج يف يوم الثامن       

   .الة والسالم بأمره عليه الص-صلى اهللا عليه وسلم

 وهل له ألن حيرم قبـل       ؟املتمتع هل له وقت حمدود يتمتع فيه      : س
   )١(يوم التروية أم ال؟

املتمتع إذا طاف وسعى وقصر من عمرته حل له كل شيء ممـا             : ج
   فله أن يأيت زوجته وله أن ،حرم عليه باإلحرام

                                                
  . هـ٨/١٢/١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يف ) ١(
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العمرة  والتمتع ب  ،يتطيب ويلبس املخيط وغري ذلك مما حرم عليه باإلحرام        
 أما اإلحرام بالعمرة قبل انسالخ رمـضان  ،إمنا يكون بعد انسالخ رمضان   

 والسنة للمتمتع وغريه من احمللني مبكة       .فال يسمى متتعاً وإمنا يسمى عمرة     
 - كما أحرم أصحاب الـنيب     ،إذا أرادوا احلج أن حيرموا باحلج يوم الثامن       

   .الم باحلج بأمره عليه الصالة والس-صلى اهللا عليه وسلم

   الفدية تلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج-٥٩

 ماذا ترون حول من أخذ عمرة بشهر رمـضان  :فضيلة الشيخ : س
 وما هـي أفـضل      ، فهل يلزمه الفدي   ،املبارك وأراد احلج بنفس العام    

   )١(أنواع النسك؟

من أخذ عمرة يف رمضان مث أحرم باحلج مفرداً يف ذلك العام فإنه             : ج
 لقـول اهللا    ؛ن الفدية إمنا تلزم من متتع بالعمرة إىل احلـج          أل ؛ال فدية عليه  

فَمن تمتع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَما استيسر ِمن الْهـدِي  ﴿ :سبحانه وتعاىل 
 والذي أتى بعمرة يف رمضان مث أحرم باحلج يف أشهره ال يـسمى              .)٢(﴾

   وإمنا املتمتع من ،متمتعاً

                                                
  . هـ٢٩/٩/١٤٠٧ يف ٣٥٣٥نشر يف جريدة اجلزيرة العدد ) ١(
  . ١٩٦سورة البقرة ، اآلية ) ٢(
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 والعشر األول من    ، شوال وذو القعدة   :شهر احلج وهي  أحرم بالعمرة يف أ   
 أو قرن بني احلج والعمرة فهذا هـو         ، مث أحرم باحلج من عامه     ،ذي احلجة 

   . وهو الذي عليه الفدية،املتمتع
 أن يأيت بعمرة مع حجته ويطوف هلا ويسعى         ،واألفضل ملن أراد احلج   

إحرامه بـاحلج    واألفضل أن يكون     ، مث حيرم باحلج يف عامه     ،ويقصر وحيل 
 -صلى اهللا عليـه وسـلم     - كما أمر النيب     ،يف اليوم الثامن من ذي احلجة     
   .أصحابه بذلك يف حجة الوداع

 وال  ،وعلى املتمتع أن يطوف ويسعى حلجه كما طاف وسعى للعمرة         
 ؛ وهو الـصواب   ،جيزئه سعي العمرة عن سعي احلج عند أكثر أهل العلم         

 علـى  -صلى اهللا عليه وسلم   -هللا  لداللة األحاديث الصحيحة عن رسول ا     
   .ذلك 

ما قولكم يف الذي يصوم يف مكة وجيلس إىل وقت احلج مـع             : س
العلم أنه يف هذه األثناء يسافر إىل جدة ويعود إىل مكـة هـل عليـه                

   )١(فدي؟

 ؛إذا مل يؤد عمرة بعد رمضان وحج ذلك العام فليس عليه هدي           : ج
   .لكونه مل يتمتع بالعمرة إىل احلج

                                                
هـ عندما كان رئيـسا للجامعـة       ٤/٤/١٣٩٢ وتاريخ   ٤٠٨٩/١/١صدر من مكتب مساحته برقم      ) ١(

  .اإلسالمية 
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   حكم من أدى العمرة في- ٦٠
   آخر شوال ثم عاد بنية الحج مفرداً

أديت العمرة أواخر شهر شوال مث عدت بنية احلـج مفـردا            : س
   )١(فأرجو إفاديت عن وضعي هل أعترب متمتعاً وجيب علي اهلدي أم ال؟

إذا أدى اإلنسان العمرة يف شوال أو يف ذي القعدة مث رجـع إىل              : ج
 ؛اً فاجلمهور على أنه ليس بتمتع وليس عليه هدي        أهله مث أتى باحلج مفرد    

 وهذا هو املروي عن عمر وابنه       ،ألنه ذهب إىل أهله مث رجع باحلج مفرداً       
 واملروي عن ابن عباس أنه يكـون        ، وهو قول اجلمهور   ،رضي اهللا عنهما  

 ألنه مجع بني احلج والعمرة يف أشهر احلج يف سنة           ؛متمتعاً وأن عليه اهلدي   
 إذا  : وبعـضهم يقـول    ، إذا رجع إىل أهله    :جلمهور فيقولون  أما ا  ،واحدة

 واألظهر واهللا أعلم أن     ، مث جاء حبج مفرد فليس مبتمتع      ،سافر مسافة قصر  
 أنه إذا رجع إىل أهله فإنه       ،األرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي اهللا عنهما        

  ليس بتمتع 

                                                
تـاوى تتعلـق    ف(هـ ، ويف كتاب     ١٤٠٦ لشهر ذي القعدة     ٩رابطة العامل اإلسالمي    (نشر يف جملة    ) ١(

  . ٤٠ص ) بأحكام احلج والعمرة والزيارة
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و الطائف   وأما من جاء للحج وأدى العمرة مث بقي يف جدة أ           ،وال دم عليه  
وهو ليس من أهلهما مث أحرم باحلج فهذا متمتع فخروجه إىل الطـائف أو   

 ألنه جاء ألدائهما مجيعاً وإمنـا       ؛جدة أو املدينة ال خيرجه عن كونه متمتعاً       
سافر إىل جدة أو الطائف حلاجة وكذا من سافر إىل املدينة للزيارة كـل              

 هـدي   ، فعليه اهلدي  ذلك ال خيرجه عن كونه متمتعاً يف األظهر واألرجح        
   .التمتع وعليه أن يسعى حلجه كما سعى لعمرته

   حكم تمتع من رجع إلى بلده-٦١

 إذا قدم من الرياض مثالً معتمراً مث رجـع          :هذا يسأل ويقول  : س
   )١( ورجع بعدها من الرياض هل يكون متمتعاً؟،إىل الرياض

املدينة أو   إذا قدم إنسان من الرياض مثالً أو من          ،هذا فيه تفصيل  : ج
 : فطاف وسعى وقصر وحل مث رجع إىل بلده        ،من الطائف متمتعاً بالعمرة   

 مث  ،رجع إىل الطائف بلده أو إىل الرياض بلده أو إىل املدينة بلده أو غريها             
 فهذا حكمه حكم املفرد حكم جميئه األخري حكم اإلفراد          ،جاء ملبياً باحلج  

  فال يكون 

                                                
  . هـ٨/١٢/١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يف ) ١(
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 وإمنا يعمل عمل احلج إذا وصل مكـة        بل ليس عليه شيء    ،عليه دم التمتع  
طاف سبعة أشواط وصلى ركعتني عند املقام أو يف أي مكان من املسجد             

 هذا يقال له طـواف القـدوم        .مث يسعى سبعة أشواط بني الصفا واملروة      
 مث يبقى على إحرامه وخيـرج إىل مـىن وعرفـات            ،والسعي سعي احلج  

يد ليس عليه إال الطـواف       فإذا رجع من عرفات ومزدلفة يوم الع       ،بإحرامه
 وإن قصد مـىن     . والسعي كفاه األول   ،فقط طواف اإلفاضة طواف احلج    

رأساً ومل يذهب إىل مكة بل قصد مىن مث عرفات فإنه عليه طواف وسعي              
   . عليه طواف احلج وسعي احلج،بعد نزوله من عرفات ومزدلفة

 أنوي احلج متمتعاً فهل يصح يل االعتمار يف شوال والـذهاب          : س
   )١(إىل أهلي مث الرجوع إىل مكة للحج؟

ال مانع من ذلك إذا اعتمر الشخص يف شوال مث ذهب إىل أهلـه              : ج
 وعند اجلمهور ال يكـون      ،مث رجع إىل مكة حمرماً باحلج فال بأس يف ذلك         

 وعند ابن عباس يكـون      ،متمتعاً وليس عليه هدي بل يكون مفرداً للحج       
 ،ا ال يكون هذا متمتعاً عند األكثـر        وعلى هذ  ،متمتعاً ولو ذهب إىل أهله    

  وإن 

                                                
  . هـ١٤٠٩العدد التاسع عام ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة ) ١(
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 أمـا إن رجـع حمرمـاً        ،اعترب نفسه متمتعاً وأهدى كان أحوط وأحسن      
 فهذا متمتع وعمرته األوىل ال جتعلـه        ،بالعمرة وحل منها مث أقام حىت حيج      

 ولكن صار متمتعاً بالعمرة األخرية اليت أداها مث بقي          ،متمتعاً عند اجلمهور  
   .يف مكة حىت حج

   ال بأس بخروج المتمتع-٦٢
  إلى جدة وأمثالها ويبقى على تمتعه

 فهل جيوز  ،شخص قصد مكة يف أشهر احلج ومتتع بالعمرة إىل احلج         : س
 وإن خرج إليها فهل يـسقط       ،له اخلروج بعد حتلله من العمرة إىل جدة       

 وإذا مل يسقط فهل تكون جدة من حاضـر املـسجد            ،عنه دم التمتع  
من حاضر املسجد احلرام فهل على مـن خـرج           وإذا اعتربت    ؟احلرام

إليها بعد حتلله من عمرته مث رجع وحج ومل يفد دم آخـر لتركـه دم                
   )١(التمتع؟

ال بأس خبروج املتمتع بعد حتلله من عمرته إىل جدة وغريها مـن             : ج
  احلل إذا دعت احلاجة لذلك ويبقى عليه دم 

                                                
سـالمية علـى سـؤال مـؤرخ يف     صدر من مكتب مساحته عندما كان نائباً لـرئيس اجلامعـة اإل    ) ١(

  . هـ٢٨/٢/١٣٨٥
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 -صلى اهللا عليه وسـلم - ألن الرسول ؛التمتع إذا كان قدم مكة بنية احلج  
وأصحابه ملا قدموا مكة حلجة الوداع وأمر من مل يكن معـه هـدي أن               

 من خرج من    :يتحلل ويهدي مل ينههم عن اخلروج من احلرم ومل يقل هلم          
 ولو كان ذلك مسقطاً للهدي لبينه عليه الـصالة          ،احلرم سقط عنه اهلدي   

 ،م وتنوع احلاجـات   ألن اخلروج البد أن يقع من الناس؛ لكثر        ؛والسالم
فلما مل ينبههم على هذا األمر علم أن خروجهم إىل جـدة وأشـباهها ال        

 وذهب بعض العلمـاء إىل      ،خيرجهم عن كوم متمتعني بالعمرة إىل احلج      
أن خروج املتمتع من مكة إىل مسافة قصر كجدة والطـائف وأمثاهلمـا             

حلج يف حكـم    خيرجه عن كونه متمتعاً ويسقط عنه الدم وجيعل إحرامه با         
 ولعموم  ، أن الدم ال يسقط عنه ملا تقدم       : والصواب ، ويف هذا نظر   ،املفرد

 )١(﴾فَمن تمتع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَما استيسر ِمن الْهديِ        ﴿ :قوله تعاىل 
 لكن ورد عن عمر وابنـه       ،وال أعلم دليالً شرعياً يدل على هذا املذهب       

ق من رجع إىل وطنه بعد التحلل من العمرة مث رجع           رضي اهللا عنهما يف ح    
 ذكر ذلك أبو حممد بن حزم       .إىل مكة وأحرم باحلج مفرداً أنه ال دم عليه        

 والقول به قريب السيما وهو قـول اخلليفـة          ، وهذا وجهه ظاهر   ،وغريه
   وورد .الراشد عمر رضي اهللا عنه

                                                
  . ١٩٦سورة البقرة ، اآلية ) ١(
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ى من اعتمـر  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ما يدل على وجوب الدم عل   
 لكـن   ،يف أشهر احلج وحج من عامه مطلقاً ولو سافر إىل وطنه أو غريه            

 وتقدم أنـه    ،قول اجلمهور يوافق ما ورد عن عمر وابنه رضي اهللا عنهما          
قول قريب ووجهه ظاهر وال مانع من أن يكون خمصصاً لعمـوم اآليـة              

كـة   ولكن ال ينبغي أن جيعل يف حكمه من قـدم إىل م            .الكرمية السابقة 
قاصداً للحج وهو متمتع بالعمرة إىل احلج مث خرج لعارض جلدة أو غريها             

 وأما اعتبـار    . واهللا املستعان  .ومل يرجع إىل وطنه فإن بينهما فرقاً واضحاً       
جدة من حاضر املسجد احلرام إذا قلنا ال يسقط الدم عمن ذهـب إليهـا     

ملكان الذي   وليس بني القول بعدم سقوط الدم وبني حتديد ا         ،فليس بظاهر 
يعترب سكانه من حاضري املسجد احلرام أو ليسوا منهم ارتباط يف أصـح             

 أما ما جيب على من خـرج        . بل هذه مسألة وهذه مسألة أخرى      ،األقوال
 فالظاهر أنه ال جيب عليـه إال دم واحـد         ،إىل جدة مث عاد وحج ومل يفد      

 وأما قول   ، وعليه التوبة واالستغفار عما حصل من التأخري       ،وهو دم التمتع  
 إن على من أخر دم التمتع حىت خرجت أيام التشريق إما مطلقاً             :من قال 

 ، فال أعلم له وجهاً شرعياً حيسن االعتمـاد عليـه        ،أو بغري عذر دماً آخر    
   .واألصل براءة الذمة فال جيوز شغلها إال حبجة واضحة

  أحرمت بالعمرة وقصدي التمتع مث خرجت بعد : س
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   )١( أعترب متمتعاً إذا رجعت وأمتمت حجي؟العمرة إىل جدة فهل

الصواب أنه ال خيرج ذا عن التمتع فإذا دخل مكة متمتعاً بعـد             : ج
رمضان حمرماً بعمرة وقصده احلج مث بعد فراغه من العمـرة خـرج إىل               

   .الطائف أو جدة لبعض احلاجات فالصواب أنه يبقى على متتعه

 قصر ورجع للحج حمرمـاً      أنه إذا خرج مسافة    :وقال بعض أهل العلم   
 هذا قاله مجاعة من أهل      ،به فإنه يكون بذلك قد نقض متتعه ويكون مفرداً        

 واألقرب إن شاء اهللا واألظهر أنه ذه التصرفات بني احلج والعمرة            ،العلم
ال يكون مفرداً بل يبقى على متتعه إال إذا رجع إىل بالده مث جاء حبج مفرد                

 وهذا هو قول بعض أهل العلم وهو مروي         ،يهفإنه يكون مفرداً وال دم عل     
   . وباهللا التوفيق،عن عمر وابنه رضي اهللا عنهما

هـ كنت مقيماً يف الرياض وذهبت يف شـوال إىل          ١٤٠٣يف عام   : س
جدة ومنها ذهبت ألداء العمرة مث عدت إىل جدة وظللت ا إىل موسم             

بعد إمتام  احلج من نفس العام فذهبت وأديت احلج مث عدت إىل الرياض            
  احلج 

                                                
هـ ،  ١/١٢/١٤١٨ يف   ١٢٧٦٢هـ ، وأيضاً يف العدد      ٢١/١١/١٤١٦يف  ) املدينة(نشر يف جريدة    ) ١(

  . هـ٢٦/١١/١٤١٦بتاريخ ) اجلزيرة(ويف جريدة 
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 ويف هذا العام أخربين أحد اإلخوان أين أعترب مقرناً باحلج           ،والعمرة
 أفتونـا جـزاكم اهللا   ؟والعمرة وعلي أن اذبح فهل هذا الكالم صحيح  

   )١(خرياً؟

 إن املتمتع بالعمرة إىل احلج إذا سافر        :كثري من أهل العلم يقولون    : ج
 أحرم باحلج مـن جـدة أو مـن      بينهما إىل جدة أو املدينة أو الطائف مث       

ميقات املدينة إن كان سافر إىل املدينة أو من ميقات الطـائف إن كـان               
 وذهب آخرون من أهل العلم إىل       . سقط عنه دم التمتع    ،سافر إىل الطائف  

أنه ال يسقط عنه الدم وال يزول عنه ذا السفر وصف التمتع وعليه هدي              
فَمن تمتع ِبالْعمرِة   ﴿ : عز وجل   لعموم قول اهللا   ، وهذا هو األرجح   ،التمتع

 ولعموم األحاديث الـواردة يف      ،)٢(﴾ِإلَى الْحج فَما استيسر ِمن الْهديِ     
   . وباهللا التوفيق.ذلك

  

                                                
بتـاريخ  ) اجلزيـرة (جريدة  هـ، ويف   ١/١٢/١٤١٨ يف   ١٢٧٦٢يف العدد   ) اجلزيرة(نشر يف جريدة    ) ١(

  .هـ٢٦/١١/١٤١٦
  .١٩٦سورة البقرة ، اآلية ) ٢(
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عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكـة           / إىل مساحة الشيخ    
   – حفظه اهللا –العربية السعودية 

   :ورمحة اهللا وبركاته وبعدالسالم عليكم 

طلب مين مسلم من بالد الصني أن أستفيت من مساحتكم نيابة عنه يف             
 لقد غادرت بالدي إىل اململكـة العربيـة         :أمر يتعلق بفريضة احلج قائالً    

السعودية بنية أداء فريضة احلج متمتعاً، فأحرمت من امليقات ووصلت إىل           
ع مجاعة من املسلمني إىل مكة      جدة يف أوائل شهر ذي احلجة مث سافرت م        

 ،املكرمة فأديت الطواف والسعي للعمرة وحلقت وحللت من اإلحـرام         
ويف اليوم التايل ذهبت إىل الطائف لزيارة بعض األقرباء ومكثـت يومـاً             

 ، وأحرمت مرة أخرى وكملت احلـج      ،بينهم، ورجعت إىل مكة املكرمة    
   .ورجعت إىل بالدي بعد أداء طواف الوداع

ديت فريضة احلج على أكمل وجه أم علي دم يف مغادريت           هل أ : س
 أفيدوين أفادكم   ؟مكة املكرمة إىل الطائف قبل انتهاء مناسك احلج كلها        

   )١(. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.اهللا حيفظكم اهللا ويرعاكم

                                                
  .هـ ٥/٤/١٤١٥أجاب عنه مساحته بتاريخ . س . س. سؤال مقدم من م) ١(
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   :وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج
عليـه شـيء يف زيارتـه       إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس         

للطائف ولكن عليه هدي التمتع ذبيحة واحدة تذبح يف احلرم للفقـراء إذا     
 والسالم علـيكم  ، وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه     .كان مل يذبح اهلدي املذكور    

   .ورمحة اهللا وبركاته

   ال يسقط الهدي عن المتمتع بالسفر إلى المدينة– ٦٣

 مث يـذهبون إىل املدينـة       بعض الناس يؤدون العمرة يف شوال     : س
   )١(.للزيارة وبعد ذلك سيؤدون احلج مفردين وال يهدون

جيب على من أدى العمرة يف شوال أو يف ذي القعدة أو يف العشر : ج
األول من ذي احلجة مث أحرم باحلج مفرداً سواء كان ذلك من ميقات 

من  رأس : وهو،املدينة أو غريه أو من داخل مكة أن يهدي هدي التمتع
 ألنه واحلال ما ؛ أو سبع بقرة مما جيزئ يف األضحية،الغنم أو سبع بدنة

فَمن تمتع ِبالْعمرِة ِإلَى ﴿ : وقد قال اهللا سبحانه،ذكر يف حكم املتمتع
 ِمن رسيتا اسفَم جالْح

                                                
من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضـرة الـيت ألقاهـا يف اجلـامع الكـبري بالريـاض يف                 ) ١(

  ) التحذير من الفنت(هـ بعنوان ١٥/٢/١٤٠٠
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 وال يسقط عنه اهلدي بالسفر إىل املدينة يف أصح قويل العلماء )١(﴾الْهدِي
   . إذا رجع إىل بالده مث عاد حبج مفرد فال شيء عليهإال

هل العمرة يف أشهر احلج يف ذي القعدة مث اخلروج من مكـة             : س
والذهاب إىل املدينة واإلقامة فيها حىت وقت احلج تلزم التمتع أم احلاج            

   )٢( . أفيدونا جزاكم اهللا خرياً؟حر فيما ينوي من احلج

كم املتمتع إذا أدى العمرة يف أشهر       الصواب أن املسلم يبقى يف ح     : ج
 فإنه يكون متمتعـاً     ،احلج مث ذهب إىل املدينة للزيارة مث جاء حمرماً باحلج         

 وهكذا لو ذهب للطائف أو جـدة أو         . وعليه هدي التمتع   ،على األرجح 
 ،غريمها سوى وطنه مث رجع حمرماً باحلج فإنه يكون متمتعاً على األرجـح          

 فإنه على األرجح    ، عندهم مث جاء حمرماً باحلج     أما لو رجع إىل أهله وأقام     
 وليس عليه هـدي     ، وال يكون بذلك متمتعاً    ،يكون يف حكم املفرد للحج    

 ، كما جاء ذلك عن ابن عمر وأبيه رضي اهللا عنـهما           ،إذا رجع إىل أهله   
  . وهو قول أهل العلم

  

  
                                                

  . ١٩٦سورة البقرة ، اآلية ) ١(
  . هـ٨/١٢/١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يف ) ٢(
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شخص أتى بالعمرة يف أشهر احلج كشهر ذي القعدة مث خرج           : س
 هل يلزمه التمتع أم هو      ،املدينة وأقام فيها حىت وقت احلج     من مكة إىل    

   )١(؟خمري بني أحد أنواع األنساك الثالثة

يلزمه التمتع فإن أراد أن يأيت بعمرة أخرى ويكون متمتعاً ا عند            : ج
 ويكـون متمتعـاً بعمرتـه       ،من قال انقطع متتعه األول بالسفر فال بأس       

ا أتى بعمرة من املدينة مث حج بعـدها          وعليه الدم عند اجلميع إذ     ،اجلديدة
 وإن شاء رجع حبج فقط وفيه خـالف هـل           ،يكون متمتعاً عند اجلميع   

 والصواب أنه يهدي ألن سفره إىل املدينة ال يقطـع           ،يهدي أو ال يهدي   
   .متتعه يف أصح األقوال

                                                
  .هـ ٢١/١/١٤١٧ يف ١٥٤٥العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
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 باب محظورات اإلحرام
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   المحرم يجتنب تسعة محظورات– ٦٤

   )١( ؟ما هي األشياء اليت جيتنبها احملرم: س

 اجتنـاب قـص   :احملرم جيتنب تسعة حمظورات بينها العلماء وهي   : ج
 ، وقتل الـصيد   ، وتغطية الرأس  ، ولبس املخيط  ، والطيب ، واألظافر ،الشعر

 ومباشرة النساء كل هذه األشياء مينع منها احملرم         ، وعقد النكاح  ،واجلماع
 ويف التحلل األول يباح له مجيع هذه احملظـورات مـا عـدا    ،حىت يتحلل 

   . فإذا كمل الثاين حل له اجلماع،جلماعا

  

  حكم من أخذ من شعره بعد اإلحرام جاهالً-٦٥

رجل قام باإلحرام للعمرة وبعد ذلك تذكر أنه جيب أن حيلـق            : س
شعر اإلبط فقام حبلقه بعد اإلحرام مث توجه إىل العمرة نرجو توضـيح             

   )٢(احلكم ولكم األجر والثواب؟

                                                
  . هـ١١/١٢/١٤٠١ يف ١٠العدد ) جملة التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف ) ١(
  . ٢٢٧ ص ٢مجع الشيخ حممد املسند ج) ى إسالميةفتاو(نشرت يف كتاب ) ٢(
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 وإمنا يستحب نتفـه أو      ،إلحرام وال نتفه  حلق اإلبط ال جيب يف ا     : ج
 كمـا يـستحب قـص       ،إزالته بشيء من املزيالت الطاهرة قبل اإلحرام      

 وال ،الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد يـأ لـذلك      
يلزم أن يكون ذلك عند اإلحرام بل إذا فعل ذلك قبل اإلحرام يف بيتـه أو             

   .يف الطريق كفى ذلك

ن ذكرت شيء يف حلقه إبطه لكونه جـاهالً بـاحلكم           وليس على م  
 ومثل ذلك لو فعل احملرم شيئاً مما ذكرنا بعد اإلحرام ناسياً لقول             ،الشرعي

 وملا ثبت عـن     .)١(﴾ربنا الَ تؤاِخذْنا ِإن نِسينا أَو أَخطَأْنا      ﴿ :اهللا عز وجل  
   .ذا الدعاء أن اهللا سبحانه قد استجاب ه-صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

  

  حكم كد الشعر-٦٦

   )٢( ؟ هل فيه حرج،ما حكم كد الشعر اخلفيف ممن هو حمرم: س

   أما إذا حك شعره أو حك .احملرم ال يكد شعراً: ج

                                                
  . ٢٨٦سورة البقرة ، اآلية ) ١(
  . هـ١٤٠٢من األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية سنة ) ٢(
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 أما أن يكده فيقطع شعراً أو ظفـراً أو          .جلده حكاً قليالً بالرفق فال حرج     
 يقطع شعراً وال     فاملسلم إذا أحرم ال    ،جلداً فال جيوز ذلك يف حال اإلحرام      

 وال يغطي جـسده     ،ظفراً وال يتطيب وال يغطي رأسه بعمامة وال بشبهها        
 ، كل هذه األمور ممنوعة يف حق احملـرم        ، وال يقتل الصيد   ،بالقميص وحنوه 

 كل هذه   ، وال يعقد ملوليته وهو حمرم     ، وال خيطب زوجة   ،وال يعقد النكاح  
 بقبلة وال غريها حىت حيـل  حمرمة يف اإلحرام، وهكذا ال جيامعها وال يباشر      

   .من إحرامه كل هذه ممنوعة يف اإلحرام

لقد حجيت أنا وابين وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صـالة     : س
 مث أرغمين ابين على العودة إىل الطـائف         ،الظهر وبقينا فيها إىل املغرب    

واملبيت به وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة يف الطائف مث رجعنـا إىل              
باح اليوم التايل ومل حنرم إحراماً جديداً بل اكتفينا بإحرامنـا           مكة يف ص  

األول ودخلنا احلرم املكي يف اليوم نفسه وطفنا طواف القدوم وسـعينا      
مث بتنا تلك الليلة يف مكة مث ذهبنا إىل مىن وبقينا فيهـا يـومني وليلـة               

ومل وسرينا يف الليلة الثانية وقبل اخلروج منها اغتسلنا ومشطنا رؤوسنا           
نغري مالبسنا وبالذات ثويب مع العلم أنه كان اسود وأكملـت حجـي           

 فما حكم اإلسالم فيما مسعت من دخول مكة بـدون           .كبقية املسلمني 
  إحرام واالكتفاء باإلحرام األول يف اليوم 
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 وفيما فعلنا يف مىن من غسل ومشط واإلحرام بالثوب          ،الذي مضى 
   )١( ؟األسود

 ، إحرامكما األول باق وصـحيح     ،مد هللا ليس عليكما شيء واحل   : ج
 لعدم احلاجـة  ؛وخروجكما إىل الطائف لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي       

 ألنكما خرجتما قبل إمتام حجكما وأنتمـا        ؛إليه لكنه ال يترتب عليه شيء     
على إحرامكما فال يضركما ذلك وطوافكما وسعيكما حني رجعتمـا إىل     

 أما  ،ا مناسك احلج ليس فيه شيء     مكة مث خروجكما إىل مىن مث إكمالكم      
 إن كنتما جاهلني فال شيء      ، فهذا حمل نظر   ،املشط فإن كان فيه قطع شعر     

 أما إذا كنتما تعلمان أنه ال جيوز قطع الشعر وقطعتمـا الـشعر              ،عليكما
   :متعمدين حني املشط فهذا عليكما فيه أحد ثالثة أشياء

  . إما صوم ثالثة أيام على كل واحد - ١
ة مساكني لكل مسكني نصف صاع من       أو إطعام ست   - ٢

  .متر أو أرز أو غري ذلك من قوت البلد
أو ذبح شاة على كـل واحـد منكمـا جتـزئ يف       - ٣
 أما إذا كـان     ، هذا إذا كنتما متعمدين عاملني أنه ال جيوز        ،الضحية

  قطع الشعر حني املشط عن جهل أو عن نسيان فال شيء 

                                                
  . الشريط الثالث) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
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ليس فيه قطـع     وهكذا لو كان جمرد املشط       .عليكما كما تقدم  
 والثوب األسود ال بأس بـه يف حـق الرجـل            ،شعر فال بأس  

 لكن جيب أن يكون لبس الرجل على حال ولبس املرأة           ،واملرأة
 فيكون لباس الرجال علـى  ،على حال ال يتشبه أحدمها باآلخر   

   .حال ولباس النساء على حال

  حكم سقوط الشعر من رأس المحرم-٦٧

ة إذا سقطت من رأسها شـعرة رغمـاً         ماذا تفعل املرأة احملرم   : س
   )١(عنها؟

 شـعرات عنـد     -ذكراً كان أو أنثى   –إذا سقط من رأس احملرم      : ج
 وهكذا لو سقط من حلية      ،مسحه يف الوضوء أو عند غسله مل يضره ذلك        

 وإمنـا   ،الرجل أو شاربه أو من أظافره شيء ال يضره إذا مل يتعمد ذلـك             
 أظافره وهو حمرم، وهكذا املرأة      احملظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو       

 أما شيء  يسقط من غري تعمد فهذه شعرات ميتـة            ،ال تتعمد قطع شيء   
   .تسقط عند احلركة فال يضر سقوطها

                                                
 يف  ٣٥١٤العـدد   ) ق األوسـط  الـشر ( ، ويف جريـدة      ١٢٩ ص   ١ج) الـدعوة (نشر يف كتاب    ) ١(

 ، ويف جريـدة     ٦لـسماحته ص    ) فتاوى تتعلق باحلج والعمرة والزيـارة     (م ، ويف كتاب     ١٢/٧/١٩٨٨
  .هـ ٤/١٢/١٤١٧ يف ٨٧٠١العدد ) اليوم(
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   حكم إزالة الجلد الجاف للمحرم-٦٨

 مثل  ؟هل إزالة الزائد من الشفتني تعترب من حمظورات اإلحرام        : س
   )١(الزائد من اجللد اجلاف

 وال مـن شـعره       ،حملرم وال املضحي من بشرته شـيء      ال يأخذ ا  : ج
 ال  ،فاحملرم والذي يريد أن يضحي ال يأخذان من جلدمها وال بشرما شيئاً           

من جلدمها يف الوجه وال من جلدمها يف الرجل وال يف اليد وال من غـري                
 ، وحىت يضحي املـضحي    ،ذلك حىت حيل احملرم من إحرامه التحلل األول       

 ،ى املضحي بعد دخول عشر ذي احلجة إىل أن يضحي         وإمنا حيرم ذلك عل   
 وال حيرم على أهل بيته      ،إذا كان يضحي عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته         

 وإمنا حيرم ذلك على املضحي نفسه       ،شيء من ذلك يف أصح قويل العلماء      
 ،الذي بذل املال من حني أراد الضحية بعد دخول الشهر إىل أن يـذحبها             

ال حيرم عليه شيء من ذلك كالوصي وناظر الوقف         أما الوكيل عن غريه ف    
   . واهللا املوفق، ألن كالً من هؤالء ليس مبضح وإمنا هو وكيل؛وحنومها

                                                
  . هـ١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية عام ) ١(
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   ضابط تغطية الرأس للمحرم-٦٩

 مبعىن لو محل على رأسـه       ،ما الضابط يف تغطية الرأس للمحرم     : س
   )١( ؟ هل ذلك يعد من تغطية الرأس،بعض متاعه

 على الرأس ال يعد من التغطية املمنوعـة إذا مل           محل بعض املتاع  : ج
 ما يغطى بـه الـرأس عـادة         : وإمنا التغطية احملرمة هي    ،يفعل ذلك حيلة  

 وحنو ذلك مما يغطى به الرأس وكـالرداء والبـشت           ،كالعمامة والقلنسوة 
 أما محل املتاع فليس من الغطاء احملرم كحمل الطعام وحنوه إذا            .وحنو ذلك 

 ألن اهللا سبحانه قد حرم على عبـاده التحيـل           ؛رم حيلة مل يفعل ذلك احمل   
   . واهللا ويل التوفيق،لفعل ما حرم

هل جيوز للمحرم أن يستعمل الشمسية دون أن متس رأسـه            : س
   )٢(؟نظراً حلرارة الشمس

  ال حرج على احملرم أن يستعمل الشمسية اتقاء : ج

                                                
  . هـ٢١/١١/١٤١٨ يف ١٦٣٤ العدد )الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
  . هـ٣/١١/١٤١٣أجاب عنه مساحته بتاريخ . ص . ب. سؤال مقدم من األخ ب) ٢(
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   .ميع وفق اهللا اجل.للشمس كما يستظل يف اخليمة وسقف السيارة

 ومل أكن   ، لبست طاقية وأنا حمرم يف احلج املاضي       ،مساحة الشيخ : س
 ؟أعرف فهل علي فدية وإذا كان كذلك ومل يكن معي مثنها فماذا أفعل            

   )١(جزاكم اهللا خرياً؟

 إذا كنت جاهالً فوضعت غترة أو طاقية على         ،بسم اهللا واحلمد هللا   : ج
   .رأسك أو كنت ناسياً فليس عليك شيء واحلمد هللا

ما حكم وضع الثوب املبلل باملاء على الرأس يف عرفة بـسبب           : س
   )٢(احلر الشديد؟

 -صلى اهللا عليه وسـلم - قد أوضحها النيب ،عليك من ذلك فدية  : ج
 أو إطعام   ،يف حديث كعب بن عجرة رضي اهللا عنه وهي صيام ثالثة أيام           

 بـه    أو غريه مما يقتات    ،ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع من التمر       
 مقداره كيلو ونصف تقريباً، أو ذبح شاة جتـزئ يف           ،كالرب واألرز والذرة  

 ألنك مل تزل الثوب عن رأسك ملـا         ؛األضحية توزع بني مساكني احلرم    
   .وضعه ابنك

                                                
  . هـ١٣/٥/١٤١٤ يف ١٤١٤العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
  . هـ٢٥/٦/١٤١٧فتوى صدرت من مكتب مساحته يف ) ٢(
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   حكم استخدام الكمامات للمحرم-٧٠
هل تعترب الكمامات اليت يستعملها الطبيب يف عمله ويـضعها          : س

 أفيـدونا جـزاكم اهللا      ،طية الوجه للمحرم  على فمه وأنفه يف حكم تغ     
   )١(خرياً؟
 ألنه غطى حـوايل نـصف الوجـه         ؛نعم ال ينبغي وال جيوز هذا     : ج

 )٢( ))ال ختمروا رأسه وال وجهه    (( : قال -صلى اهللا عليه وسلم   -والرسول  
   .يعين للمحرم الذي وقصته راحلته

  تحديد المخيط من اللباس للمحرم-٧١
 وهل جيوز لـبس الـسراويل       ، من اللباس  ما هو حتديد املخيط   : س

   )٣(املستعملة اآلن حتت اإلحرام؟
ال جيوز للمحرم حبج أو عمرة أن يلبس السراويل وال غريها مـن             : ج
 أو نـصفه    ، على البدن كله أو نصفه األعلى كالفنيلـة وحنوهـا          ،املخيط

   - لقول النيب؛األسفل كالسراويل

                                                
  . هـ١٤١٨سؤال موجه لسماحته يف حج عام ) ١(
باب مـا يفعـل     ) احلج( ، ومسلم يف     ١٢٦٥باب الكفن يف ثوبني برقم      ) اجلنائز(يف  رواه البخاري   ) ٢(

  . ١٢٠٦باحملرم إذا مات برقم 
  . ١٧٣ ص ٢ج) الدعوة(نشر يف كتاب ) ٣(



  

 - ١١٨ - 
 

ال يلبس القمـيص    (( : احملرم قال   ملا سئل عما يلبس    -صلى اهللا عليه وسلم   
وال العمائم وال السراويل وال الربانس وال اخلفاف إال أحد ال جيد نعلـني              

 متفق عليه من حديث     )١( )) وليقطعهما  أسفل من الكعبني     .فيلبس اخلفني 
 وذا يعلم السائل ما هو املخيط املمنـوع يف          ،ابن عمر رضي اهللا عنهما    

ديث املذكور أن املراد باملخيط ما خـيط أو   ويتضح باحل ،حق احملرم الذكر  
 أو نصفه   ، أو نصفه األعلى كالفنيلة    ،نسج على قدر البدن كله كالقميص     

 ويلحق بذلك ما خياط أو ينسج علـى قـدر اليـد             ،األسفل كالسراويل 
 لكن جيوز للرجل أن يلبس اخلف عند عـدم          .كالقفاز أو الرجل كاخلف   

 ملا ثبت عن ابن عباس رضـي اهللا         ؛ وال يلزمه القطع على الصحيح     ،النعل
 خطب الناس بعرفـات يف حجـة   -صلى اهللا عليه وسلم-عنهما أن النيب    

من مل جيد إزاراً فليلبس السراويل ومن مل جيـد الـنعلني            (( :الوداع فقال 
   ومل يأمر . متفق على صحته)٢( ))فليلبس اخلفني

                                                
باب ما  ) احلج( ، ومسلم يف     ١٥٤٢باب ما ال يلبس احملرم من الثياب برقم         ) احلج(رواه البخاري يف    ) ١(

  .١١٧٧ ال يباح برقم يباح للمحرم حبج وعمرة وما
باب ما يبـاح    ) احلج( ، ومسلم يف     ١٨٤١باب لبس اخلفني للمحرم برقم      ) احلج(رواه البخاري يف    ) ٢(

  . ١١٧٩للمحرم حبج أو عمرة برقم 
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ـ             ي اهللا بقطعهما فدل على نسخ القطع املذكور يف حديث ابن عمـر رض
 ألن حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما الذي أمر فيه بالقطع كـان              ؛عنهما

صـلى اهللا عليـه     -متقدماً واألمر بلبس اخلف دون قطع كان يف خطبته          
   واهللا املوفق . يوم عرفة بعد ذلك-وسلم

  يجوز خياط ثياب اإلحرام إذا تمزقت-٧٢

حرامه بسبب   ومتزق إ  ،إذا كان اإلنسان حمرماً باحلج أو العمرة      : س
   )١(سقوطه على األرض فهل جيوز له أن خييطه أم ال؟

 ،له أن خييطه وله أن يبدله بغريه واألمر يف ذلك واسع حبمـد اهللا             : ج
واملخيط املنهي عنه هو الذي حييط بالبدن كله كالقميص والفنيلة وأشـباه            

 أما املخيط الذي يكون يف اإلزار أو يف الرداء لكونه مكونـاً مـن               ،ذلك
 وهكذا لو حصل    ، خيط بعضهما يف بعض فال حرج فيه       ،طعتني أو أكثر  ق

   .به شق أو خرق فخاطه أو رقعه فال بأس يف ذلك

إذا لبس احملرم أو احملرمة نعلني أو شراباً سواء كان جـاهالً أو             : س
  عاملاً أو ناسياً فهل يبطل إحرامه بشيء من 

                                                
  ) . نور على الدرب(من برنامج ) ١(
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   )١(ذلك؟

صـلى اهللا عليـه     - جاء عنه     ألنه ؛السنة أن حيرم الذكر يف نعلني     : ج
 فاألفضل أن   )٢( ))ليحرم أحدكم يف إزار ورداء ونعلني     (( : أنه قال  -وسلم

 فإن مل حيرم يف     ،حيرم يف نعلني حىت يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد        
 وهـل   . فإن مل جيد نعلني جاز له أن حيرم يف خفني          ،نعلني فال حرج عليه   

 صلى اهللا عليه    - وقد ثبت عنه   ، العلم  على خالف بني أهل    ؟يقطعهما أم ال  
من مل جيد نعلني فليلبس خفني وليقطعهما أسفل مـن          (( : أنه قال  -وسلم
 وجاء عنه يف خطبته يف حجة الوداع يف عرفات أنه أمر من             .)٣( ))الكعبني

 فاختلف العلماء يف ذلك     ،مل جيد نعلني أن يلبس اخلفني ومل يأمر بقطعهما        
   .ول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع إن األمر األ:فقال بعضهم

                                                
م  يف عـا   ٣هــ ، والعـدد      ١٤٠٠ يف عـام     ١١العدد  ) التوعية اإلسالمية يف احلج   (نشر يف جملة    ) ١(

 ، ويف جملـة     ٢٢لـسماحته ص    ) فتاوى وأحكام تتعلق باحلج والعمرة والزيارة     (هـ، ويف كتاب    ١٤٠٤
  . ٦٠هـ ص ١٤٠٦لشهر ذي القعدة عام ) رابطة العامل اإلسالمي(
  . ٤٨٨١مسند عبد اهللا بن عمر برقم ) مسند املكثرين من الصحابة(رواه اإلمام أمحد يف ) ٢(
باب ما  ) احلج( ، ومسلم يف     ١٥٤٢اب ما ال يلبس احملرم من الثياب برقم         ب) احلج(رواه البخاري يف    ) ٣(

  . ١١٧٧يباح للمحرم حبج وعمرة وما ال يباح برقم 
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 بدليل سكوته عنـه  ،وقال آخرون ليس مبنسوخ ولكنه للندب ال للوجوب 
صلى اهللا  - ألن النيب    ؛ واألرجح إن شاء اهللا أن القطع منسوخ       .يف عرفات 
 خطب الناس يف عرفات وقد حضر خطبته اجلمع الغفري مـن         -عليه وسلم 

حيضر خطبته يف املدينة اليت أمـر فيهـا         الناس من احلاضرة والبادية ممن مل       
 فلما سكت عـن     ، فلو كان القطع واجباً أو مشروعاً لبينه لألمة        .بالقطع

 وأن اهللا جل وعال عفـا وسـامح         ،ذلك يف عرفات دل على أنه منسوخ      
   .العباد عن القطع؛ ملا فيه من إفساد اخلف

 ،ا عـورة   أل ؛أما املرأة فال حرج عليها إذا لبست اخلفني أو الشراب         
 صلى اهللا   - ألن الرسول  ؛ من النقاب ومن القفازين    :ولكن متنع من شيئني   

ال تنتقب املـرأة وال تلـبس       (( : فقال ، ى احملرمة عن ذلك    -عليه وسلم 
 والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه كالربقع فال تلبسه وهي           ))القفازين
ل  ولكن جيب أن تغطي وجهها مبا تـشاء عنـد وجـود الرجـا              ،حمرمة

 فإذا كانت بعيد عن الرجال كشفت وجهها        ، ألن وجهها عورة   ؛األجانب
 وال جيـوز هلـا أن تلـبس         ،وال جيوز هلا أن تضع عليه النقاب وال الربقع        

 ، ومها غشاءان يصنعان لليدين فال تلبسهما احملرمـة وال احملـرم           ،القفازين
 ثبـت    ملا ؛ولكن تغطي يديها ووجهها عند احلاجة بغري النقاب والقفازين        

صلى اهللا عليه   -كنا وحنن مع النيب     (( :عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت      
   -وسلم
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حمرمات إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلباا على وجهها فإذا بعـدوا    
   . واهللا ويل التوفيق)١( ))منا كشفنا

   حكم من وقف بعرفة بمالبسه المخيطة– ٧٣

 أنا مـنعين    ،نفع املسلمني به  فضيلة الشيخ أفادنا اهللا بعلمك و     : س
رؤسائي يف العمل من اإلحرام وقد جئت هنا للملكة للعمل عندهم وقد           
أفتاين أحد املشايخ بأن أقف يف عرفة مبالبسي املخيطة فماذا علي وهل            

 فمـاذا   ؟حجيت صحيحة وأنا ال أستطيع ذبح دم وأنا مسافر إىل بلدي          
   )٢(دي؟ وماذا جيب علي يف بل؟جيب علي من الصيام هنا

إذا كنت عامالً ومل يأذنوا لك فال حترم أمـا إذا مسحـوا لـك               : ج
 أما إذا كنت عامالً عند أحد تشتغل عنده فليس لـك            ،باإلحرام فال بأس  
   ألنك مربوط بعملهم ؛احلج بغري إذم

                                                
) املناسك( ، وأبو داود يف      ٢٣٥٠١حديث السيدة عائشة برقم     ) مسند األنصار (رواه اإلمام أمحد يف     ) ١(

  . ١٨٣٣باب احملرمة تغطي وجهها برقم 
  . هـ٢٨/١٢/١٤١٨ مساحته بعد الدرس الذي ألقاه يف املسجد احلرام يف سؤال موجه إىل) ٢(
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مستأجر فعليك أن تكمل ما بينك وبينهم فاملسلمون على شـروطهم واهللا     
 أما إذا مسحوا لك أن حتج فال باس وحتج كما           )١(﴾وِدأَوفُواْ ِبالْعقُ ﴿ :يقول

 وال تلبس املخيط بل     ،حيج املسلمون تكشف رأسك، تلبس اإلزار والرداء      
 أما كونك حتج وهم ما أذنـوا لـك          ،تلبس إزاراً ورداًء وتكشف رأسك    

 لكنك عصيت ربـك     ، وإن كنت حججت صح احلج     ،فهذا يعترب معصية  
 وإذا كنت حججت    ، إذا أذنوا لك    ألنك ضيعت بعض حقهم إال     ؛يف هذا 

وأنت البس على رأسك العمامة أو املخيط على بدنك فعليك الكفارة مع            
التوبة إىل اهللا  والكفارة هي إطعام ستة مساكني أو صيام ثالثة أيام أو ذبح               

 إطعـام سـتة     ،شاة عن تغطية الرأس ومثلها عن لبس املخيط على البدن         
 أو صيام ثالثـة     ،ونصف تقريباً مساكني لكل مسكني نصف صاع كيلو       

 أو ذبح شاة جتزئ يف الضحية للفقراء يف احلرم عما جعلـت علـى               ،أيام
 عن الرأس كفارة    ، وعما جعلت على بدنك من اللباس      ،رأسك من اللباس  
   . اهللا يهدينا وإياكم واملسلمني.وعن البدن كفارة

  حكم من سافر في مهمة-٧٤
مهعاجلة فخلع مالبس اإلحرام بعد إحرا  

  رجل لبس مالبس اإلحرام بعد أن اغتسل وتطيب مث : س

                                                
  . ١سورة املائدة ، اآلية ) ١(
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   )١(استدعي للسفر يف مهمة عاجلة فخلع مالبسه فماذا يكون عليه؟

 فإن كان الرجل املـذكور قـد أحـرم          ،هذا السؤال فيه تفصيل   : ج
 أي نوى الدخول يف احلج أو العمـرة         ،بالنسك بعد لبسه مالبس اإلحرام    

اإلحرام من أجل املهمة املذكورة فهذا مل        فخلع مالبس    ؛مث رجع عن ذلك   
 وعليه أن يعيد مالبس اإلحرام ويتوجه إىل مكة من حني يعلم            ،يزل حمرماً 

 وال كفارة عليـه     ،حكم الشرع يف ذلك إلكماله نسكه من حج أو عمرة         
 أما إن كان حني خلعه مالبس اإلحرام مل ينـو           ،عما فعل إن كان جاهالً    

مالبس اإلحرام استعداداً لـذلك مث خلـع        الدخول يف النسك وإمنا لبس      
املالبس من أجل املهمة قبل أن ينوي الدخول يف النسك من حج أو عمرة              

 واهللا  . ألنه حني خلع املالبس واحلال ما ذكر ليس مبحـرم          ؛فال شيء عليه  
   .أعلم

  لبس الحزام في اإلحرام ال حرج فیھ-٧٥

 لـيحفظ   ،رممن قبل احلاج احمل   ) الكمر(ما حكم لبس اهلميان     : س
   هل جيوز له ذلك أم يعترب ،فيه نقوده

                                                
  . هـ١٤١٩شوال /١٨ يف ١٦٧٨العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
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   )١(خميطاً ال جيوز لبسه؟
 وكذلك احلزام أو املنديل لـربط       ،لبس الكمر وحنوه ال حرج فيه     : ج

   . وباهللا التوفيق،إزاره وحفظ حاجته من النقود وغريها
  حكم لبس الساعة للمحرم٧٦

   )٢(ما حكم لبس الساعة للمحرم؟: س
   . مثل لبس اخلامت ال حرج فيه إن شاء اهللالبس الساعة: ج
  

  حكم وضع الطيب على مالبس اإلحرام-٧٧

ما حكم وضع احلاج الطيب على مالبس اإلحرام قبل عقـد           : س
   )٣( ؟النية والتلبية

   ،ال جيوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء واإلزار: ج

                                                
بتـاريخ  ) الـبالد (، ونـشر يف جريـدة       ) الة العربيـة  (من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من       ) ١(
  .هـ ٥/١٢/١٤١٦
  .هـ ١٤٠٢ن ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية سنة م) ٢(
مجع الشيخ ) فتاوى إسالمية (هـ ، ويف كتاب     ٩/١١/١٤١٩ يف   ١٦٨١العدد  ) الدعوة(نشر يف جملة    ) ٣(

  . ٢٢٢ ص ٢حممد املسند ج
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 أما املالبس فال    ،وإمنا السنة تطييب البدن كرأسه وحليته وإبطيه وحنو ذلك        
ال تلبسوا شـيئاً مـن      (( : لقوله عليه الصالة والسالم    ؛يطيبها عند اإلحرام  

 أما  ، فالسنة أنه يتطيب يف بدنه فقط      )١( ))الثياب مسه الزعفران أو الورس    
   .مالبس اإلحرام فال يطيبها وال يلبسها حىت يغسلها أو يغريها

  حكم استعمال الصابون للمحرم-٧٨

سل اليدين بصابون معطر مثـل اللـوكس أثنـاء          ما حكم غ  : س
   )٢(اإلحرام؟

 ألنه ال يـسمى طيبـاً وال يعتـرب          ؛ال حرج يف ذلك إن شاء اهللا      : ج
مستعمله متطيباً لكن لو ترك ذلك واستعمل صابوناً آخر من باب الـورع   

دع ما يريبك   (( :-صلى اهللا عليه وسلم   - لقول النيب    ؛كان أفضل وأحسن  
   .)٣())إىل ما ال يريبك

                                                
باب ما  ) احلج( ، ومسلم يف     ١٥٤٢قم  باب ما ال يلبس احملرم من الثياب بر       ) احلج(رواه البخاري يف    ) ١(

  . ١١٧٧يباح للمحرم حبج أو عمرة وما ال يباح برقم 
  .هـ ١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية سنة ) ٢(
سائي يف   ، والن  ٢٥١٨برقم  ) ما جاء يف صفة أواين احلوض     (باب منه   ) صفة القيامة (رواه الترمذي يف    ) ٣(
   .٥٧١١باب احلث على ترك الشبهات برقم ) األشربة(
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   )١(هل جيوز استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم؟: س

األقرب واهللا أعلـم    ) املمسك(الصابون ذو الرائحة اجليدة يسمى      : ج
 فإن تركه على سبيل االحتيـاط ألن        ،هو التسامح فيه وعدم التشديد فيه     

 وإال فاسـتعماله    ،الرائحة فيه ظاهرة فمن باب الورع ومن باب احليطـة         
اخ والدسم وحنو ذلك ال يسمى تطيباً ولـيس مـن بـاب             إلزالة األوس 

 فإذا فعله احملرم فال أرى عليه شيئاً من الفدية وال أرى عليه بأساً               ،التطيب
   .يف ذلك

ما هو حكم من اغتسل بصابون أو مطهر وهو حمرم للحج أو            :  س
العمرة وإذا كان عليه فدية فهل جيوز أن يذبح له أخوه أو يذبح هو يف               

   )٢(بلد آخر؟

من استعمل الصابون أو غريه مما يغسل به الشعر فال حرج عليـه             : ج
 إال إذا كان الصابون فيه طيب كاملمسك فاألوىل تركـه           ،وإن كان حمرماً  

 وال فديـة عليـه إذا اسـتعمل         ، وال يسمى من استعمله متطيباً     ،احتياطاً
 ولكن ترك مـا     ،الصابون أو أشباه ذلك وال يكون حكمه حكم املتطيب        

  منه الطيب في

                                                
  . ١٥/١٢/١٤٠٠ يف ١١العدد ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة ) ١(
  . هـ١٤٠١ يف ٩العدد ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة ) ٢(
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 وإذا  ،الصابون املمسك الذي يظهر رائحة الطيب أحوط وأوىل للمـؤمن         
وجبت الفدية على إنسان فإا تذبح يف احلرم الذي هـو حمـل الفديـة               

 إال إذا فعل احملظور خارج احلرم فهذا يذبح يف حمله الـذي      ،ملساكني احلرم 
خل احلرم  حصل فيه احملظور،وإن كان خارج احلرم  لكن من فعل ذلك دا           

 وهكذا الصيد يكون جزاؤه يف احلرم إذا كان جـزاؤه     ،تكون فديته باحلرم  
   . واهللا ويل التوفيق. كالذبح والطعام يكون ملساكني احلرم.غري الصيام

امرأة حمرمة بالعمرة شربت قهوة يف زعفران قبـل أن تكمـل            : س
   )١( ؟ هل الزعفران من أنواع الطيب وهل خيل بالعمرة أم ال،العمرة

 ألن  ؛احملرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قـد أسـاء          : ج
الزعفران طيب فال ينبغي استعماله يف القهوة يف حق احملرم كما ال ينبغـي              

 فإذا فعل ذلك الرجل احملرم أو       ،استعماله يف مالبسه وال يف بدنه وهو حمرم       
مد ذلك وهو يعلم     أما إن تع   ،املرأة احملرمة جهالً أو نسياناً فال شيء عليهما       

  أنه حمرم وال جيوز فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكني لكل مسكني 

                                                
   . هـ٤/١٢/١٤٠١ يف ٨العدد ) التوعية اإلسالمية يف احلج( نشر يف جملة )١(
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نصف صاع من التمر أو احلنطة أو يصوم ثالثة أيام أو يذبح شاة كما لـو    
لبس املخيط عمداً أو تطيب يف بدنه أو ثيابه أو رأسه عمداً وهو يعلم أنـه        

ظفاره أو قـص مـن       وهكذا لو قلم أ    ،حمرم فإن عليه هذه الفدية  كفارة      
   . أما الناسي أو اجلاهل فال شيء عليه،شعره عمداً وهو يعلم أنه حمرم

  

  حكم الجماع قبل التحلل األول-٧٩

هل جيب إعادة احلج على من جامع قبل التحلـل األول مـع             : س
   )١( ؟العلم أن حجه حج تطوع

 وعليه أن يتمه وعليه أن      ،إذا جامع قبل التحلل األول يفسد حجه      : ج
يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفىت بذلك أصحاب النيب صلى             

 ، وعليه بدنة يذحبها ويقسمها على الفقراء مبكة املكرمـة         ،اهللا عليه وسلم  
   .واهللا املستعان

                                                
  . ٢٣٢ ص ٢مجع الشيخ حممد املسند ، ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
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   حكم الجماع قبل طواف اإلفاضة-٨٠

. د. ع. من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم م             
   .وفقه اهللا

   : وبعد،م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهسال

هـ وصـلكم اهللا    ١/١/١٣٩٤فقد وصلين كتابكم الكرمي املؤرخ يف       
حممد األمـني   / داه وما تضمنه من التعزية يف فقيد اجلميع فضيلة الشيخ           

الشنقيطي رمحه اهللا فهمته وأسأل اهللا أن جييب دعاءكم وجيـرب مـصيبة             
ن ويصلح ذريته وخيلفه على املسلمني      اجلميع فيه ويتغمده بالرمحة والرضوا    

   .بأحسن خلف إنه جواد كرمي

امرأة سافرت إىل اخلميس قبل طواف اإلفاضة فما احلكم وهل          : س
   )١(لزوجها وطؤها؟

 ألنه  ؛يلزمها العودة إىل مكة فوراً مع القدرة ألداء طواف اإلفاضة         : ج
يقـات   وإن أحرمت بالعمرة عند وصـوهلا إىل امل        ،ركن من أركان احلج   

 فتطوف للعمرة وتسعى مث تطوف حلجها السابق مث تقـصر           ،فذلك أفضل 
   وإن قدمت طواف احلج،وحتل

                                                
  . أجاب عنه مساحته عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية. د. ع . م/ سؤال مقدم من األخ ) ١(
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 وليس لزوجها وطؤها حىت تطـوف      ،على طواف العمرة وسعيها فال بأس     
 ألن الوطء ال جيوز إال بعد احلل الكامل من احلج وهو ال             ؛طواف اإلفاضة 

مي جلمرة العقبة واحللق أو     حيصل إال بالطواف والسعي ملن عليه سعي والر       
   .التقصري

          

  رئيس اجلامعة اإلسالمية
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 وذكر أنه أحرم باحلج من جدة يف عـام          .ي. ع. حضر عندي ع  
 خروجه من عرفات استمر به السري إىل مىن ومل يبـت            هـ وبعد ١٤٠٧

يف مزدلفة مث رفض احلج وخلع مالبس اإلحرام وذهب إىل أهله وجـامع             
 وان  ، فأفهمته أن هذا العمل منكـر      ،تاين يف ذلك   واستف ،زوجته بعد ذلك  

 ألن من دخل يف احلج والعمرة ال جيوز له رفـضهما            ؛عليه التوبة من ذلك   
وأَِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللّـِه     ﴿ :لقول اهللا سبحانه  ؛حىت يكملهما إال احملصر   

﴾)١(.   

 وهي  ،حيةوأفهمته أن حجه قد فسد باجلماع وأن عليه بدنة جتزئ يف الض           
 كلها توزع بني    ،اليت مت هلا مخس سنني أو سبع من الغنم جتزئ يف الضحية           

 وذبيحة ثانيـة عـن      ، وعليه أيضاً ذبيحة عن تركه الرمي      ،الفقراء يف مكة  
 وعليه أن يطـوف     ،تركه املبيت يف مزدلفة وثالثة عن تركه املبيت يف مىن         

 ، طواف الوداع  ويسعى وحيلق أو يقصر بنية حجه السابق وجيزئه ذلك عن         
فإن أقام بعد الطواف والسعي يف مكة فعليه طواف الوداع عند خروجـه             

 وعليه حجة أخرى بدل احلجة الفاسدة وجتزئـه عـن فريـضة       ،إىل جدة 
   .اإلسالم

   وأن يعفو ،ونسأل اهللا أن مين علينا وعليه بالتوبة النصوح

                                                
  . ١٩٦سورة البقرة ، اآلية ) ١(
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   .عنا وعنه ومجيع املسلمني

 عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز الـرئيس       قاله ممليه الفقري إىل عفو ربه     
 وصلى اهللا على    ،العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد      

   .نبينا حممد وآله وصحبه

 هل خيرج   ؟ فماذا عليه  ،رجل وطئ زوجته قبل طواف اإلفاضة     : س
   )١(. جزاكم اهللا خرياً؟إىل احلل من جديد

طواف فقد أخطأ وعليه التوبـة إىل       إذا وطئ احلاج زوجته قبل ال     : ج
 وال يلزمه بذلك الذهاب     ، وعليه دم يذبح يف مكة ويوزع على الفقراء        ،اهللا

 وإمنا عليه التوبة إىل اهللا والفدية والطواف والسعي إن كـان مل             ،إىل احلل 
 ، أما إذا كان متمتعاً فعليه السعي األول لعمرته        ،يسع وكان قارناً أو مفرداً    

   .ثاين بعد الطواف حلجهوعليه السعي ال

  

                                                
  .هـ ١٩/١٢/١٤١٨ بتاريخ ١٦٣٧العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه            
   .وسلم

عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز حفظـك اهللا        / مساحة الشيخ الفاضل    
  ورعاك 

   :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

رمة وذلـك   إىل مكة املك  ) األحساء  (لقد ذهبت من املنطقة الشرقية      
مبناسبة إجازة عيد شهر رمضان املبارك وأخذت هذه الفرصة حىت آخذ أنا            

 ومن امليقات أحرمنا وذهبنا إىل احلرم املكي        ،وأهلي عمرة يف شهر رمضان    
 لقد نـزل    : ويف الشوط الثاين من السعي قالت يل زوجيت        ،مث طفنا وسعينا  

بسيط قبـل    لقد حسيت بشيء     : وقالت أيضاً  ،علي دم وهو من أثر ربط     
 فأخـذا  .الدخول إىل احلرم وهذا مل أتأكد منه لكن اآلن ثبت نزول الدم       

 :يف احلال إىل إحدى بوابات احلرم وسألت أحد الشيوخ هناك فقـال يل            
 وأرجو أن تسأل هل عليك      ،هي ال تكمل السعي أما أنت فأكمل العمرة       

 العمـرة    وبعد إكمايل  . وكان ذلك يف متام الساعة الثامنة صباحاً       ؟كفارة
 :ذهبت إىل مقر الفتوى يف احلرم فلم أجد أحداً وقال يل أحد املوجـودين             

 فأخذت أهلي وذهبت إىل بلدي وقضيت هناك ما         .إنه ال يوجد أحد اآلن    
   إىل بقي من اإلجازة مث رجعت
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 إن  : وبعد عوديت سألت عن ذلك أحد املشائخ فقـال يل          ،املنطقة الشرقية 
عليها ما حيرم على احملرم ويلزمهـا إكمـال         زوجيت ال تزال حمرمة وحيرم      

 وإذا  ، لذا أرجو من مساحتكم إفاديت عن احلكم الشرعي يف ذلـك           ،العمرة
كانت ال تزال حمرمة فلقد اغتسلت وجامعت ومشطت شعرها وقـصت           

   .أظافرها

 أو أنه يسقط عنها اإلحرام برتول الـدم؟ وهـل           ؟فهل هناك كفارة  
ترب معتمرة حيث أا نوت العمرة وحدث        أم أا تع   ؟يلزمها إكمال العمرة  

 فـإنين   . وإذا كان البد من إكمـال العمـرة        .ذلك بعد النية غصباً عنها    
 .أخربكم بأنين ال أستطيع الذهاب ا الوقت احلاضر نظراً لظروف عملي          

 هذا وأرجو رأي مسـاحتكم الـشرعي واهللا حيفظكـم           ،)١(وبعد املنطقة   
   .ويرعاكم

   : أما بعد. وبركاتهوعليكم السالم ورمحة اهللا

إذا كان الواقع هو ما ذكرت يف السؤال فاملرأة املـذكورة ال تـزال              
 ،حمرمة وعليك اجتناا حىت تذهب إىل مكة وتطوف وتـسعى وتقـصر           

 وإذا كنت جامعتها يف هذه املدة فعليها دم جـربان           ،بذلك تكمل عمرا  
   جذع ،فدية تذبح يف مكة للفقراء

                                                
  .  اململكة العربية السعودية–من اإلحساء . ق . ن. ي مقدم لسماحته من حسؤال شخص) ١(
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 ،يف األضحية مع التوبة واالستغفار منكما مجيعـاً       ضأن أو ثين ماعز جيزئ      
وعليها أيضاً أن تأيت بعمرة أخرى من امليقات بدالً من هذه العمرة الـيت              

 ونوصـيكما   ، ونسأل اهللا للجميع اهلداية وقبول التوبـة       ،فسدت باجلماع 
مجيعاً بعدم التساهل يف أمور الدين وأن تبادر باالستفتاء يف كل ما يشكل             

   .ل اهللا للجميع التوفيق واهلداية ونسأ،عليك

 أن على زوجتك أن تكمل عمرا بـالطواف والـسعي           :واخلالصة
 مث عليها أن تأيت بعمرة أخرى من امليقات إذا كنـت       ،والتقصري من رأسها  

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،قد جامعتها مع الفدية املذكورة آنفاً
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   .د اهللا بن باز حفظه اهللاعبد العزيز بن عب/ فضيلة الشيخ 
   :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وهلا عنـدي   ،استفيت فضيلتكم بسؤايل هذا وهو أنين تزوجت من فتاة        
ما يقارب السنتني ويل منها بنت  فضيلة الشيخ بعدها قامـت زوجـيت              
بإخباري بأا أدت مناسك العمرة مع أهلها وطافـت بالبيـت احلـرام             

 فضيلة الشيخ بعدما أخربتين بذلك قمت بطرح هذا         .اوالدورة كانت معه  
صاحل بن فريج مبحافظة عفيف طالباً الفتـوى       / السؤال على فضيلة الشيخ     
 وأجابين جـزاه  ؟ وهل يلحقها شيء من ذلك   ،يف هذا السؤال تربئة لذمتها    

 فضيلة الشيخ تأديتها هلـذه      .اهللا خرياً بأن تعيد الزوجة العمرة مرة أخرى       
   .أن أتزوجها مبدة أربع سنواتالعمرة قبل 

عبد العزيز بن باز أتينا لفضيلتكم للتأكد مـن األمـر       / فضيلة الشيخ   
وإفتائنا عن إجابة هذا السؤال  هذا واهللا حيفظكـم ويرعـاكم ويـسدد              

   )١(. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.خطاكم
   :وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

ما ذكرمت فالواجب عليها أن تذهب إىل مكة وتطـوف   إذا كان الواقع هو     
 وعليها دم يذبح يف مكة للفقراء عن مجاعك هلـا           ،وتسعى لعمرا وتقصر  

   ألن ؛وهي حمرمة مل حتل من عمرا
                                                

  . ع . ص . ع . ع/ سؤال شخصي مقدم من ) ١(
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 ألن  ؛ وعليها أن تعيد العمرة من امليقات      ،طوافها وهي حائض غري صحيح    
ة األوىل وهـي     فيكون الواجب أداء أعمال العمر     ،األوىل فسدت باجلماع  

 كما أفـىت بـذلك      ،الطواف والسعي والتقصري مث عمرة ثانية من امليقات       
 وحيرم عليك قرباـا حـىت       -صلى اهللا عليه وسلم   -بعض أصحاب النيب    

 بعد فعلها ما ذكرنا مع التوبـة إىل اهللا          - أعين عقد النكاح   –جيدد العقد   
يكم ورمحـة اهللا     والسالم عل  ، وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه     .سبحانه من ذلك  

   .وبركاته

  حكم مزاولة العادة السرية في الحج-٨١

 منذ سبع سنوات    : من الرياض يقول يف سؤاله     .م. ع. األخ م : س
ذهبت أنا وأيب ألداء فريضة احلج وكان عمري وقتها حوايل سبعة عشر            

 وعندما كنت مرتدياً اإلحرام وقبل الذهاب من مكـة إىل مـىن             .عاماً
ج قمت عن جهل مين وعن غري علـم مبحظـورات           ألداء مناسك احل  

 وبعد ذلـك غـسلت غـسل اجلنابـة     ،اإلحرام مبزاولة العادة السرية 
وارتديت إحرامي مث ذهبنا إىل مىن وأمتمنا مجيع مناسك احلج واحلمـد            

   والذي جعلين أتأخر عن ، فما حكم حجيت اليت هي حجة الفريضة.هللا
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كم اهللا خـرياً ووفقكـم       جزا .السؤال طوال هذه املدة هو الغفلة     
   )١(.وأعانكم

 وعليك التوبـة إىل اهللا مـن        .احلج صحيح يف أصح قويل العلماء     : ج
 : لقول اهللا عز وجل    ، ألن تعاطي العادة السرية حمرم يف احلج وغريه        ؛ذلك
﴿          انمأَي لَكَتا مم أو اِجِهمولَى أَزاِفظُونَ ِإلَّا عح وِجِهمِلفُر مه الَِّذينو مه

  لُوِمنيم رغَي مهونَ       فَِإنادالْع مه لَِئكفَأُو اء ذَِلكرى وغتِن ابوملا  ،)٢( ﴾فَم 
 نسأل اهللا لنا ولكم اهلدايـة       .فيها من املضار الكثرية اليت أوضحها العلماء      

   . وعليك دم يذبح يف مكة للفقراء.والتوفيق

 جزاكم  ؟ وما عليه  ؟حكمهإذا احتلم اإلنسان أثناء اإلحرام ما       : س
   )٣(اهللا خرياً

 إذا احتلم يف اإلحرام وأنزل املين فعليه الغسل         ،بسم اهللا واحلمد هللا   : ج
 ، ألنه لـيس باختيـاره     ؛ فإحرامه صحيح وال يضره شيء     ،وال شيء عليه  

 ولكن إذا أنزل    ،وهكذا الصائم يف رمضان وغريه إذا احتلم صومه صحيح        
   .املين يغتسل غسل اجلنابة

                                                
  ) . الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ) ١(
  .٧ -٥سورة املؤمنون ، اآليات ) ٢(
  .هـ١٣/٥/١٤١٤ يف ١٤١٤العدد ) الدعوة( نشر يف جملة )٣(
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   حكم تغطية-٨٢
  المرأة المحرمة لوجهها وكفيها

هل جيوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب          : س
للحج أو للعمرة وهي بذلك ليست مكرهة بل إن وليها أعطاها حريـة             

   )١(. أفيدونا جزاكم اهللا خرياً؟اخليار بني أن تكشف أو تغطي وجهها

تغطي وجهها بالنقـاب أو بـالربقع       املرأة يف اإلحرام ليس هلا أن       : ج
 -صلى اهللا عليه وسـلم - ألن النيب  ؛وليس هلا أن تلبس القفازين يف اليدين      

 يف احلديث الـصحيح فيمـا       -عليه الصالة والسالم  -ى عن ذلك فقال     
 يعين يف اإلحـرام     )٢( ))وال تنتقب املرأة وال تلبس القفازين     (( :يلبس احملرم 

غري ذلك من مخار وحنوه جللباا أو عباءا        ولكنها تغطي وجهها وكفيها ب    
 أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإا ال تلبسه احملرمـة ال يف              ،أو حنو ذلك  

صلى اهللا  - كنا مع النيب     : قالت عائشة رضي اهللا عنها     ،العمرة وال يف احلج   
 وكنا إذا دنا منا الركبان سـدلت إحـدانا       ، يف حجة الوداع   -عليه وسلم 

  ى رأسها على وجهها مخارها من عل

                                                
  ) . نور على الدرب(ن برنامج م) ١(
  . ١٨٣٨باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم ) احلج(رواه البخاري يف ) ٢(
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 فاملرأة تفعل هكذا إذا قرب منها رجال تغطي وجههـا      ،فإذا بعدوا كشفنا  
 ال بنقاب مصنوع للوجه وال تغطي يديها بقفازين ولكـن           ،خبمار وحنوه 

 وهكذا الرجل احملرم ال يغطي وجهه وال يغطي رأسـه بالعمامـة          ،بغريمها
 فلو غطى يديه بالرداء     ، ولكن يغطي يديه بغري قفازين عند احلاجة       ،وحنوها

   . واملرأة كذلك،أو باإلزار أو بشيء آخر فال بأس بذلك

  األفضل للمرأة أن تحرم٨٣
  في شراب وليس لها اإلحرام في قفازين

سئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفـيت عـام            : س
 اململكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلمـاء وإدارة البحـوث          

 - بتشديد الـراء   –العلمية واإلفتاء عن حكم إحرام املرأة يف الشراب         
   )١( وهل جيوز هلا خلع ما أحرمت فيه؟،والقفازين

األفضل له إحرامها يف الشراب أو مـداس فهـذا          : فرد مساحته قائال  
   . وإن كانت يف مالبس ضافية كفى ذلك،أفضل هلا وأستر هلا

                                                
  . هـ١٨/١١/١٤١٦يف ) اجلزيرة(نشر يف جريدة ) ١(
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 ،ب مث خلعتـه فـال بـأس       وإن أحرمت يف شرا   (( :وأضاف مساحته 
 بيد أن مساحته    ))كالرجل حيرم يف نعلني مث خيلعهما إذا شاء ال يضره ذلك          

ألن احملرمة  (( : وعلل ذلك بقوله   .))ليس هلا أن حترم يف قفازين     ((:أكد أنه 
منهية أن تلبس القفازين وهكذا النقاب ال تلبسه على وجهها ومثله الربقع            

 وأكد مساحته   ، اها عن ذلك   -ه وسلم صلى اهللا علي  - ألن الرسول    ؛وحنوه
أن عليها أن تسدل مخارها أو جلباا على وجهها عند وجود رجال غـري      

 واستشهد حبديث عائشة رضي اهللا عنـها        .حمارمها ويف الطواف والسعي   
صـلى اهللا عليـه     -كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسـول اهللا          (( :قال

ا من رأسها على وجهها فـإذا        فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبا     -وسلم
 أما بالنسبة للرجل فقـال  . أخرجه أبو داود وابن ماجة ))جاوزونا كشفناه 

جيوز للرجل لبس اخلفني ولو غري مقطوعني على        (( :مساحة الشيخ ابن باز   
والصواب (( ": ولكن مساحته أضاف   .)) وقال اجلمهور بقطعهما   ،الصحيح

صـلى اهللا  -استدل بأن الرسـول   و."أنه ال يلزم قطعهما عند فقد النعلني     
من مل جيد إزاراً فليلبس السراويل       ":لا خطب الناس بعرفة فق    -عليه وسلم 

   متفق )١())ومن مل جيد نعلني فليلبس اخلفني

                                                
باب ما يبـاح    ) احلج( ، ومسلم يف     ١٨٤١باب لبس اخلفني للمحرم برقم      ) احلج(رواه البخاري يف    ) ١(

  . ١١٧٩للمحرم حبج أو عمرة برقم 
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 واختتم مساحة مفيت عام اململكة العربية الـسعودية إجابتـه بـأن             .عليه
لى نسخ  مل يأمر بقطعهما فدل ذلك ع      ":- صلى اهللا عليه وسلم    -الرسول

   ."األمر بالقطع 

 : وتقول ، وتنوي احلج هذا العام    ،امرأة لديها ضعف يف البصر    : س
 مث أضع عليـه غطـاء    ،هل أضع نقاباً يغطي وجهي حبيث تظهر العينان       
 فهل علي إمث لو فعلـت  ،ساتراً خفيفاً أمتكن من رؤية الطريق من خالله     

   )١( جزاكم اهللا خرياً؟ذلك

 - لقول النيب  ؛ا كانت حمرمة فليس هلا ذلك     ال حرج يف ذلك إال إذ     : ج
وال تنتقـب املـرأة وال تلـبس         ": يف حق احملرمة   -صلى اهللا عليه وسلم   

ـ )٢(" القفازين  لكن تغطي احملرمة وجهها بغري ذلك كما جاء ذلـك  . أ ه
   . واهللا ويل التوفيق،يف حديث عائشة رضي اهللا عنها

  

                                                
  . هـ٢٣/١١/١٤١٩ يف ١٦٨٣نشر يف جملة الدعوة العدد ) ١(
  . ١٨٣٨باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم ) احلج(رواه البخاري يف ) ٢(
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   المحاورات والجدال-٨٤
  )١(ع والعداوة في الحج تثير النزا

حول حرمة احلج وفرضيته على املسلمني واإلحرام به واآلداب اليت ال           
جيوز معها اجلدال وتقليد قبائل اجلاهلية يقول مساحة الشيخ عبد العزيز بن            
عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكة العربية السعودية ورئيس الس التأسيسي            

الْحـج أَشـهر   ﴿ : يقول تعـاىل  :ةلرابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرم     
معلُومات فَمن فَرض ِفيِهن الْحج فَالَ رفَثَ والَ فُسوق والَ ِجدالَ ِفـي             
الْحج وما تفْعلُواْ ِمن خيٍر يعلَمه اللّه وتزودواْ فَِإنَّ خير الزاِد التقْـوى             

   .)٢(﴾َأللْباِبواتقُوِن يا أُوِلي ا

خيرب تعاىل أن احلج يف أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وعشرة            
ألن الناس يعرفوا من عهد     " معلومات ": وقال تعاىل  ،أيام من ذي احلجة   

 فاحلج وقته معروف ال حيتـاج       ،إبراهيم وإمساعيل عليهما الصالة والسالم    
 : وقولـه تعـاىل    .قيتهماإىل بيان كما احتاج الصيام والصالة إىل بيان موا        

﴿جالْح ِفيِهن ضن فَرمعناه من أحرم باحلج يف  ﴾فَم  

                                                
  .هـ١٢/١٤١٦ /١٨ -١٢بتاريخ ) نشرة رابطة العامل اإلسالمي(نشرت هذه الكلمة يف ) ١(
  . ١٩٧سورة البقرة ، اآلية ) ٢(
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 فإن احلج الـذي     ،هذه األشهر سواء يف أوهلا أو يف وسطها أو يف آخرها          
   .حيرم به يصري فرضاً عليه جيب عليه أداؤه بفعل مناسكه ولو كان نفالً

 : لقول اهللا سبحانه   ،فإن اإلحرام به يصري فرضاً عليه ال جيوز له رفضه         
فَالَ رفَثَ والَ فُـسوق  ﴿ : وقوله تعاىل،)١( ﴾وأَِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللّهِ   ﴿

   جالَ ِفي الْحالَ ِجدبيان آلداب احملرم وما جيب عليه ا، يتجنبـه حـال     ﴾و
 أي جيب أن تعظموا اإلحرام باحلج وتصونوه عن كل ما يفسده             ،اإلحرام

" والفسوق ".وهو اجلماع ومقدماته الفعلية والقولية    " الرفث"ن  أو ينقصه م  
وهو احملـاورات   " واجلدال ".وهو مجيع املعاصي ومنها حمظورات اإلحرام     

 ألن اجلدال يثري الشر ويوقع العداوة ويـشغل عـن           ؛واملنازعة واملخاصمة 
 واملقصود من احلج الذل واالنكسار بني يدي اهللا وعنـد بيتـه             .ذكر اهللا 

 والتقرب إىل اهللا بالطاعـات وتـرك املعاصـي          ،يق ومشاعره املقدسة  العت
   .واحملرمات ليكون احلج مربوراً

أن احلج املربور ليس له     (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -فقد صح عن النيب     
   وملا كان التقرب إىل اهللا )٢( ))جزاء إال اجلنة

                                                
  . ١٩٦سورة البقرة ، اآلية ) ١(
باب فـضل   ) احلج(، ومسلم يف    ١٧٧٣باب وجوب العمرة وفضلها برقم      ) احلج(رواه البخاري يف    ) ٢(

  . ١٣٤٩احلج والعمرة ويوم عرفة برقم 
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نه بعد أن ى     فإنه سبحا  ،تعاىل ال يتحقق إال بترك املعاصي وفعل الطاعات       
وما تفْعلُواْ ِمـن    ﴿ : فقال تعاىل  ،عن املعاصي يف احلج أمر بعمل الطاعات      

  اللّه هلَمعٍر ييخصوصاً يف أيـام     ،وهذا يتضمن احلث على أفعال اخلري     ﴾خ 
 فـإن   ،احلج ويف تلك البقاع الشريفة واملشاعر املقدسة ويف املسجد احلرام         

 كما ثبت أن الـصالة الواحـدة يف     ،هاحلسنات تضاعف فيه أكثر من غري     
 واملـراد   ،املسجد احلرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه من املساجد          

 فيدخل يف ذلك مىن ومزدلفة ومجيع املساجد        ،باملسجد احلرام مجيع احلرم   
 السيما وقد اجتمع للحاج يف هذا       . وهكذا بقية احلرم   ،اليت يف داخل احلرم   

 ومن اجلدال الذي ـي    ،لزمان وشرف املكان  املكان وهذا الوقت شرف ا    
عنه يف احلج ما كان جيري بني القبائل يف اجلاهلية يف موسـم احلـج ويف                
أرض احلرم من التنازع والتفاخر ومدح آباءهم وقبائلهم حىت حولوا احلج           

 ، ومن حتصيل فضائل إىل حتصيل جرائم وآثام       .من عبادة إىل نزاع وخصام    
ن فَرض ِفيِهن الْحج فَالَ رفَثَ والَ فُسوق والَ         فَم﴿ :حيث يقول سبحانه  

  جالَ ِفي الْحاٍد ِبظُلْـٍم      ﴿ : وقال تعاىل عن احلرم    ،﴾ِجدِفيِه ِبِإلْح ِردن يمو
   أما اجلدال باليت هي أحسن فال حرج ،)١(﴾نِذقْه ِمن عذَاٍب أَِليٍم

                                                
  . ٢٥سورة احلج ، اآلية ) ١(
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ع ِإِلى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمـِة   اد﴿ : يقول اهللا سبحانه   ،فيه يف مكة وغريها   
نسأَح م ِبالَِّتي ِهياِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْم١(﴾و(.   

                                                
  . ١٢٥سورة النحل ، اآلية ) ١(
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   احفظوا أوقاتكم عن-٨٥
  )١(كل ما يضر دينكم ويغضب ربكم 

مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكة العربيـة            
العلماء والـرئيس العـام إلدارات البحـوث    السعودية ورئيس هيئة كبار    

العلمية واإلفتاء وجه كلمة حلجاج بيت اهللا احلرام حث فيها على تقـوى             
   .اهللا عز وجل وتعظيم شعائر اهللا والتفرغ للعبادة

   :قال مساحته) عكاظ(ويف كلمته اليت وجهها عرب 

  الـسالم ، أيها املسلمون يف كل مكان ،إخواين حجاج بيت اهللا احلرام    
   أما بعد ،عليكم ورمحة اهللا وبركاته

مرحباً بكم يف بلد اهللا احلرام على أرض اململكة العربية السعودية اليت            
شرفهااهللا تعاىل خبدمة احلجاج والعمار والزوار الذين يفدون مـن كـل            

 وتأمينها للطائفني والعاكفني والركع     ، ومن عليها خبدمة املقدسات    ،مكان
ز وجل أن يكتب لكم حج بيته وزيـارة مـسجد            وأسأل اهللا ع   .السجود

رسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم يف أمن وإميـان وسـكينة              
   وأن،واطمئنان ويسر وقبول

                                                
  .هـ٣٠/١١/١٤١٥يوم األحد ) عكاظ(نشر يف جريدة ) ١(
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 وقد غفر لكم وآتاكم من فضله إنه        .تعودوا إىل دياركم ساملني مأجورين    
   .جواد كرمي

ـ     : وباإلجابة جدير ومضى مساحته قائالً     اج فإين أوصي إخـواين حج
 وتوحيد اهللا وختصيـصه     ،بيت اهللا احلرام بتقوى اهللا عز وجل أينما كانوا        

 والوقوف عند حدوده، هذه التقـوى       ،بالعبادة وطاعة أوامره وترك نواهيه    
:  وهي العبادة املذكورة يف قولـه سـبحانه        ،اليت خلق اهللا ألجلها الثقلني    

يا أَيهـا   ﴿ : ويف قوله تعاىل   )١(﴾ِنوما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدو     ﴿
  كُمبواْ ردباع اسقُـوا      ﴿ : ويف قوله جل وعال    ،)٢( ﴾النات ـاسا النها أَيي

كُمبالَ           ﴿ : وقال تعاىل  )٣(﴾رقَاِتـِه وت ـقح قُواْ اللّهواْ اتنآم ا الَِّذينها أَيي
   ِلمسم مأَنتِإالَّ و نوتمفالتقوى هي توحيد اهللا واإلخالص له يف        ،)٤( ﴾ونَت 

 والصدق يف معاملته هذا بأداء فرائضه وترك حمارمه والوقوف عند           ،العمل
   .حدوده عن خوف ورجاء وحمبة ورهبة

 وحضور حلقات العلم يف     ،كما أوصي إخواين مجيعاً بالتفقه يف الدين      
العلم عما أشـكل     وسؤال أهل    ،املسجد احلرام واملسجد النبوي الشريف    

   .عليهم يف مسائل احلج وغريها
                                                

  . ٥٦سورة الذاريات ، اآلية ) ١(
  . ٢١سورة البقرة ، اآلية ) ٢(
  .١سورة النساء ، اآلية ) ٣(
  . ١٠٢سورة آل عمران ، اآلية ) ٤(
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 ويف املسجد   ،كما أوصيهم باحملافظة على الصلوات اخلمس باملسجد احلرام       
   . ويف املساجد أينما كانوا مع إخوام يف اهللا عز وجل،النبوي

 ، من حفظها حفظ دينه    ، ألن الصالة عمود اإلسالم    :وأضاف مساحته 
 :-عليه الصالة والـسالم   -لنيب الكرمي    كما قال ا   ،ومن ضيعها فقد خسر   

 :-عليه الصالة والسالم  - وقال ،)١())رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة    ((
 وقال عليـه    ،)٢( ))العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر        ((

الصالة من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً        (( :الصالة والسالم كذلك  
ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نور وال برهان وال جناة             ،وجناة يوم القيامة  

 وهذا وعيد عظـيم وجيـب       ،)٣( ))وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان     
   .احلذر منه

  وأوصي إخواين أيضاً باإلكثار من قراءة القرآن والتدبر 

                                                
) اإلميـان ( ، والترمذي يف     ٢١٥١١حديث معاذ بن جبل برقم      ) مسند األنصار (رواه اإلمام أمحد يف     ) ١(

  .٢٦١٦باب ما جاء يف حرمة الصالة برقم 
  .٢٦٢١ جاء يف ترك الصالة برقم باب ما) اإلميان(رواه الترمذي يف ) ٢(
  .٦٥٤٠مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص برقم ) مسند املكثرين من الصحابة(رواه اإلمام أمحد يف ) ٣(
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 وفيه الدعوة إىل كل خري كما قـال    ، كتاب اهللا فيه اهلدى والنور     ،والتعقل
 : وقـال تعـاىل    ،)١(﴾نَّ هذَا الْقُرآنَ ِيهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْـوم       ِإ﴿ :سبحانه

 ،)٢(﴾ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك لِّيدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبـابِ         ﴿
تقُواْ لَعلَّكُم  وهذَا ِكتاب أَنزلْناه مبارك فَاتِبعوه وا     ﴿ :وقال سبحانه وتعاىل  

   .)٣(﴾ترحمونَ

وأوصي إخواين أيضاً حجاج بيت اهللا احلرام وغريهم مـن املـسلمني     
 - ومساع األحاديث عن رسول اهللا     -صلى اهللا عليه وسلم   -بسنة الرسول   

 ألنـه   ؛ والعمل مبا صح عنه عليه الصالة والسالم       ،-صلى اهللا عليه وسلم   
   والنجِم ِإذَا هوى  ﴿ : كما قال عز وجل    ،يبلغ عن اهللا وال ينطق عن اهلوى      

وما ينِطق عِن الْهوى ِإنْ هـو ِإلَّـا وحـي            ما ضلَّ صاِحبكُم وما غَوى    
رياض ( كتاب   ، ومن أحسن الكتب املختصرة اليت تنفع العامة       ،)٤(﴾يوحى

م احلـافظ   لإلما) بلوغ املرام ( وكتاب   ،لإلمام النووي رمحه اهللا   ) الصاحلني  
 وينبغي العناية ا واحلـرص عليهـا      ، وهذه كتب مفيدة ونافعة    ،بن حجر 

   وأوصي إخواين حجاج بيت اهللا احلرام حبفظ أوقام .واالستفادة منها

                                                
  . ٩سورة اإلسراء ، اآلية ) ١(
  . ٢٩سورة ص ، اآلية ) ٢(
  . ١٥٥سورة األنعام ، اآلية ) ٣(
  . ٤ -١سورة النجم ، اآليات ) ٤(
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عن كل ما يضر دينهم وعن كل ما يغضب رم وذلك باالشتغال بـذكر        
ـ         ":اهللا والتسبيح والتهليل والتكبري وقول      ،"اهللا  ال حـول وال قـوة إال ب

 واحلذر من كل ما حـرم       ،واإلكثار من قراءة القرآن واالستغفار والدعاء     
 ، ألما من أخبث الكبائر وأشد الكبـائر       ؛ واحلذر من الغيبة والنميمة    ،اهللا

واسأل اهللا لنا وإلخواننا مجيعاً التوفيق واهلداية وصالح النية والعمل  كما            
 وصلى اهللا وسلم على     ،املغفرةأسأله سبحانه أن مين على اجلميع بالقبول و       

   .نبينا حممد وعلى آله وأصحابه
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   على الحجاج تجنب افتراش الطرقات-٨٦

 أمـا   ،احلمد هللا وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه          
   :)١(بعد 

فإين أوصي إخواين حجاج بيت اهللا احلرام بتقوى اهللا عـز وجـل يف              
 واحلـرص   ،استغفاره سبحانه وتعاىل   واإلكثار من ذكره و    ،مجيع األحوال 

 واحلرص أيضاً علـى حـضور       ،على أداء الصالة يف اجلماعة مع املسلمني      
 ،حلقات العلم يف املسجد احلرام وهكذا يف املسجد املدين ملن زار املدينـة            

 سؤال أهل العلـم عمـا       ،كما أوصيهم أيضاً بالسؤال عما أشكل عليهم      
من يـرد اهللا  (( : يقول-ليه وسلمصلى اهللا ع- ألن الرسول ؛أشكل عليهم 

من سلك  (( :-عليه الصالة والسالم  - ويقول   ،)٢())به خرياً يفقهه يف الدين    
 .)٣())طريقاً يلتمس فيه علمـاً سـهل اهللا لـه بـه طريقـاً إىل اجلنـة                

                                                
  . هـ٤/١٢/١٤١٥بتاريخ ) املدينة(نشر يف جريدة ) ١(
) الزكـاة ( ، ومـسلم يف  ٧١باب من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين برقم ) العلم(رواه البخاري يف  ) ٢(

  . ١٠٣٧باب النهي عن املسألة برقم 
باب فضل االجتماع على تالوة القـرآن بـرقم         ) الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار   (رواه مسلم يف    ) ٣(

٢٦٩٩ .  
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 واإلكثـار   ،فأوصي إخواين مجيعاً من احلجاج العناية ذه األمور                
 وسؤال اهللا جل وعال     ،ليل والتحميد والتكبري  من االستغفار والتسبيح والته   

 ، ألن العبد على خطر يف هـذه الـدار         ؛الثبات على احلق وحسن اخلامتة    
   .فينبغي له أن يكثر من سؤال اهللا ويسأله اإلميان والثبات على احلق

ونوصي مجيع احلجاج باحلرص على البعد عـن مجيـع مـا يـؤذي        
 ألن اهللا سـبحانه     ،يف الطرقـات   كالنوم يف الطرقات واجللوس      ،املسلمني
والَِّذين يؤذُونَ الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت ِبغيِر ما اكْتـسبوا فَقَـِد          ﴿ :يقول

 فأوصي إخواين احلجاج بالبعد عن كل ما        ،)١(﴾احتملُوا بهتانا وِإثْما مِبينا   
كونوا يف بعد    وأن حيرصوا على أن ي     ،يؤذي املسلمني من احلجاج وغريهم    

   .عما يؤذي إخوام يف اهللا يف مكة ويف املدينة ويف غريمها

                                                
  .٥٨سورة األحزاب، اآلية ) ١(
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   على الحجاج التقيد-٨٧
  بالتعليمات التي تأمر بها الدولة

تضع األجهزة املشرفة على إسكان احلجاج يف املشاعر بعـض          : س
 مثل منـع    ،الضوابط اليت متنع جتاوزها لضمان سالمة احلجاج بإذن اهللا        

ت الغاز داخل املخيم حيث يؤدي استخدامه الـسيئ إىل      استخدام عبوا 
 فهل جتاوز احلاج لتلك الـضوابط       ،كثري من األضرار املتعدية إىل الغري     

 وما توجيـه  ؟وغريها من األنظمة اليت وضعت لسالمته تنقص من أجره       
   )١(مساحتكم حلجاج بيت اهللا للحفاظ على سالمة بعضهم بعضاً؟

 اهللا هو التقيد بالتعليمات اليت تـأمر        الواجب على احلجاج وفقهم   : ج
 ألن اهللا سبحانه أوجب الـسمع       ؛ ملصلحة احلجاج  -وفقها اهللا –ا الدولة   

 والتعليمات اليت تقوم ا الدولة ملـصلحة  ،والطاعة لوالة األمر يف املعروف 
 وفـق اهللا   ، وخمالفته معصية ونقص يف األجـر      ،احلجاج من مجلة املعروف   

   .اجلميع ملا يرضيه

  

                                                
  . هـ٢١/١١/١٤١٨ يف ١٦٣٤العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
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   القيام بالمسيرات-٨٨
  في موسم الحج في مكة المكرمة

  باسم البراءة من المشركين بدعة ال أصل لها
احلمد هللا وصلى اهللا وسلم على رسوله حممد بن عبد اهللا وعلى آلـه              

 فإن اهللا أوجب علـى عبـاده        )١( : أما بعد  .وصحابته ومن اهتدى داه   
 :نزل يف ذلك قوله سـبحانه     املؤمنني الرباءة من املشركني يف كل وقت وأ       

﴿             ِمِهمِإذْ قَالُوا ِلقَـو هعم الَِّذينو اِهيمرةٌ ِفي ِإبنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان قَد
              كُمنيبا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرونَ ِمن ددبعا تِممو اء ِمنكُمرا بِإن

 غالْبةُ واودِلأَِبيـِه            الْع اِهيمـرلَ ِإبِإلَّا قَو هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداء أَبض
             كِإلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبٍء رياللَِّه ِمن ش ِمن لَك ِلكا أَممو نَّ لَكِفرغتلَأَس

  ِصريالْم كِإلَيا ونبآخر حياة الـنيب       وأنزل يف ذلك سبحانه يف     .)٢(﴾أَن -
براءة من اهللا ورسوله إىل الـذين       (( : قوله عز وجل   -صلى اهللا عليه وسلم   
صلى اهللا  - وصحت األحاديث عن رسول اهللا       .)٣())عاهدمت من املشركني  

تسع من اهلجـرة يقـيم       عليه وسلم أنه بعث الصديق رضي اهللا عنه عام        
  ي رضي اهللا  مث أتبعه بعل،للناس حجهم ويعلن الرباءة من املشركني

                                                
  .هـ١/١٢/١٤١٣صدرت من مكتب مساحته بتاريخ ) ١(
  .٤سورة املمتحنة ، اآلية ) ٢(
  .١سورة التوبة ، اآلية ) ٣(



  

 - ١٥٧ - 
 

 وبعث الصديق رضي اهللا عنه مؤذنني مع علي رضي          ،عنه ليبلغ الناس ذلك   
 ، ال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنـة       : ينادون يف الناس بكلمات أربع      عنه اهللا

 ومن كان لـه     ، وال يطوف بالبيت عريان    ،وال حيج بعد هذا العام مشرك     
 فله أربعة أشهر    عند رسول اهللا عهد فأجله إىل مدته ومن مل يكن له عهد           

فَِسيحواْ ِفي اَألرِض أَربعةَ أَشـهٍر  ﴿: كما قال عز وجل    ،يسيح يف األرض  
 بقتـال املـشركني إذا مل   -صلى اهللا عليه وسلم  - وبعدها أمر النيب     ،)١(﴾

 يعـين   )٢(﴾فَِإذَا انسلَخ اَألشهر الْحرم   ﴿ : كما قال اهللا عز وجل     ،يسلموا
 عليه الصالة والسالم يف أصح قويل أهل العلـم يف           األربعة اليت أجلها هلم   

فَـاقْتلُواْ الْمـشِرِكني حيـثُ      ﴿تفسري األشهر املذكورة يف هذه اآليـة        
وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصٍد فَِإن تـابواْ          

   .)٣(﴾خلُّواْ سِبيلَهم ِإنَّ اللّه غَفُور رِحيموأَقَامواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَ

هذا هو املشروع يف أمر الرباءة وهو الذي أوضحته األحاديـث عـن       
– وبينه علماء التفسري يف أول سورة بـراءة          -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب  
 أما القيام باملسريات واملظاهرات يف موسم احلج يف مكة املكرمـة          ،-التوبة
  ها إلعالنأو غري

                                                
  . ٢سورة التوبة ، اآلية ) ١(
  .٥سورة التوبة ، اآلية ) ٢(
  . ٥اآلية سورة التوبة ، ) ٣(



  

 - ١٥٨ - 
 

 فذلك بدعة ال أصل هلا ويترتب عليه فـساد كـبري            ،الرباءة من املشركني  
 والواجـب علـى     ، فالواجب على كل من كان يفعله تركه       ،وشر عظيم 

 وملـا  ، لكونه بدعة ال أساس هلا يف الشرع املطهـر ؛الدولة وفقها اهللا منعه   
 سبحانه   واهللا ،يترتب على ذلك من أنواع الفساد والشر واألذى للحجيج        

قُلْ ِإن كُنتم تِحبونَ اللّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللّه        ﴿ :يقول يف كتابه الكرمي   
 وال من سرية    ، ومل يكن هذا العمل من سريته عليه الصالة والسالم         .)١(﴾

أَم ﴿ : ولو كان خرياً لسبقونا إليه، وقال سبحانه       ،أصحابه رضي اهللا عنهم   
  ركَاء شرش ملَه        أْذَن ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد نم موا لَهوقـال عـز     ،)٢(﴾ع 

 وقال  ،)٣( ﴾وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا       ﴿وجل    
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منـه     (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -الرسول  
 الصالة والسالم يف احلـديث       وقال عليه  . متفق على صحته   )٤( ))فهو رد 

فـإن خـري    (( :الصحيح عن جابر رضي اهللا عنه يف خطبة اجلمعة أما بعد          
  احلديث كتاب اهللا 

                                                
  .٣١سورة آل عمران ، اآلية ) ١(
  . ٢١سورة الشورى ، اآلية ) ٢(
  .٧سورة احلشر ، اآلية ) ٣(
) األقـضية ( ، ومسلم يف   ٢٦٩٧باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم        ) الصلح(رواه البخاري يف    ) ٤(

  .١٧١٨باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم 
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 وشر األمـور حمـدثاا      -صلى اهللا عليه وسلم   -وخري اهلدي هدي حممد     
   . أخرجه مسلم يف صحيحه)١( ))وكل بدعة ضاللة

ليه أمرنـا فهـو     من عمل عمالً ليس ع    ((:وقال عليه الصالة والسالم   
 يف حجـة    -صلى اهللا عليه وسـلم    - وقال   ، أخرجه مسلم أيضاً   )٢())رد

 -صلى اهللا عليه وسلم   - ومل يفعل    .)٣( ))خذوا عين مناسككم  (( :الوداع
 وهكذا أصحابه بعده رضـي اهللا  ،مسريات وال مظاهرات يف حجة الوداع   

حـذر   فيكون إحداث ذلك يف موسم احلج من البدع يف الدين اليت   ،عنهم
، وإمنا الذي فعله عليه الصالة والـسالم        -صلى اهللا عليه وسلم   -منها النيب   

بعد نزول سورة التوبة هو بعث املنادين يف عام تسع من اهلجـرة ليبلغـوا        
 وال يطـوف    ، مـشرك  -يعين عام تسع  –الناس أنه ال حيج بعد هذا العام        

لعهـود الـيت    مع نبذ ا، وإنه ال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة    ،بالبيت عريان 
للمشركني بعد أربعة أشهر إال من كان له عهد أكثر من ذلك فهـو إىل               

   هذا -صلى اهللا عليه وسلم-مدته، ومل يفعل 

                                                
  .٨٦٧باب ختفيف الصالة واخلطبة برقم ) معةاجل(رواه مسلم يف ) ١(
باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات      ) األقضية(رواه البخاري معلقاً يف باب النجش ، ومسلم يف          ) ٢(

  . ١٧١٨األمور برقم 
   .١٢٩٧باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم ) احلج(رواه بنحوه مسلم يف ) ٣(
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 حلصول املقصود مبا أمر به من التـأذين يف عـام         ؛التأذين يف حجة الوداع   
صـلى اهللا   - واخلري كله والسعادة يف الدنيا واآلخرة يف اتباع الـنيب            ،تسع

 ؛ والسري على سنته وسلوك مسلك أصحابه رضي اهللا عنـهم          -لمعليه وس 
 كما قال اهللا    ،ألم الفرقة الناجية والطائفة املنصورة هم وأتباعهم بإحسان       

والساِبقُونَ اَألولُونَ ِمن الْمهـاِجِرين واَألنـصاِر والَّـِذين         ﴿ :عز وجل 
    مهنع اللّه ِضياٍن رسم ِبِإحوهعبِري       اتجاٍت تنج ملَه دأَعو هنواْ عضرو 

ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدا أَبِفيه اِلِدينخ ارها اَألنهتح١(﴾ت(.   

واهللا املسئول أن يوفقنا ومجيع املسلمني للعلم النافع والعمل الـصاحل           
رضـيني  والفقه يف الدين والسري على منهج سيد املرسـلني وأصـحابه امل           

 وأن يعيذنا ومجيع املسلمني من مضالت       ،وأتباعهم بإحسان إىل يوم الدين    
 ،الفنت ونزغات الشيطان ومن البدع يف الدين إنه ويل ذلك والقادر عليـه            

   .وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه

                                                
  .١٠٠ اآلية سورة التوبة ،) ١(
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   منافع الحج-٨٩

ا هي هـذه  ذكر اهللا يف كتابه الكرمي أن هناك منافع يف احلج فم : س
   )١( ؟املنافع

لقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل هذه املنافع يف قوله جـل وعـال يف              : ج
سورة احلج بعد ما أمر نبيه وخليله إبراهيم عليه الصالة والـسالم ببنـاء              

وأَذِّن ِفي الناِس ِبالْحج يأْتوك ِرجالًا وعلَى كُلِّ ضـاِمٍر          ﴿ :البيت احلرام 
ِليشهدوا مناِفع لَهم ويذْكُروا اسم اللَِّه ِفي أَيـاٍم   لِّ فَج عِميقٍ  يأِْتني ِمن كُ  

       ـاِئسوا الْبأَطِْعما وهاِم فَكُلُوا ِمنعِة الْأَنِهيمن بم مقَهزا رلَى ماٍت علُومعم
الْفَِقري﴾ .  

لـيت حتـصل    ومن هذا ذكر بعض املفسرين رمحهم اهللا تعاىل املنافع ا         
 دنيوية وأخروية مما يشاهده وحيس به الفرد املسلم يف نفسه ويف            :للحجاج

 ومكاسـب   ، فمن املنافع الدنيوية اليت يلمسها الناس البيع والـشراء         .أمته
أصحاب احلرف اليت تتعلق باحلجاج واحلركة املستمرة يف وسائل النقـل           

يقدم من ذبائح اهلدي     وفائدة الفقراء مما يدفع هلم من صدقات أو          ،املختلفة
  ،والضحايا والكفارات عن كل حمظور يرتكبه احملرم

                                                
  .١٦٢ -١٥٣ ص ٧العدد ) نشر يف جملة البحوث اإلسالمية) ١(
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وتسويق البضائع واألنعام إىل غري ذلك مما يلمسه كل مسلم يـشارك يف             
 ومن املشاهد أن اهللا سبحانه يسهل النفقة والبذل فيه على اإلنـسان       ،احلج

علـى مـا يف   حىت جتود يده مبا مل جيد به من قبل يف حياته العادية، عالوة      
 أما املنـافع    ،احلج من التعارف فيما بني املسلمني والتعاون على مصاحلهم        

 :الدينية اليت تعود على احلجيج باخلري اجلزيل من أعمال اآلخـرة فمنـها            
 والتعاون علـى الـرب      ، واالهتمام بشئون املسلمني عموماً    ،التفقه يف الدين  

 ، والنهي عن املنكـر  ،عروف والدعوة إىل اهللا سبحانه، واألمر بامل      ،والتقوى
واالستكثار من الصالة والطواف وذكر اهللا عز وجل والصالة والـسالم           

 ، والفوز مبا وعد اهللا به احلجاج والعمار       -صلى اهللا عليه وسلم   -على نبيه   
 وترتل الرمحة على عبـاد اهللا يف هـذه   ، والفوز باجلنة  ،من تكفري السيئات  
   .املشاعر العظيمة

ما من يوم أكثر من     (( : أنه قال  - اهللا عليه وسلم   صلى-وقد صح عنه    
 وإنه ليدنو فيباهي م مالئكته      ،أن يعتق اهللا فيه عبداً من النار من يوم عرفة         

 رواه مسلم من حديث عائـشة رضـي اهللا          )١( )) ما أراد هؤالء؟   :فيقول
   .عنها

   العمرة إىل العمرة كفارة(( :وقال عليه الصالة والسالم

                                                
  . ١٣٤٨باب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة برقم ) احلج(رواه مسلم يف ) ١(
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 ويف  . متفـق عليـه    )١( ))احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة       و ،ملا بينهما 
صـلى اهللا عليـه   -صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب          

 .)٢( ))من حج ومل يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه         (( : قال -وسلم
   .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

  حج المصر على-٩٠
وبةالمعصية صحيح والبد من الت  

ما حكم حج املصر على املعصية أو املستمر علـى ارتكـاب            : س
   )٣(صغرية من الذنوب؟

 لكنه ناقص ويلزمه التوبـة إىل اهللا        ،حجه صحيح إذا كان مسلماً    : ج
 ويف هذا البلـد     ،سبحانه وتعاىل من مجيع الذنوب والسيما يف وقت احلج        

   ؛ ومن تاب، تاب اهللا عليه،األمني

                                                
باب فـضل   ) احلج( ، ومسلم يف     ١٧٧٣باب وجوب العمرة وفضلها برقم      ) احلج(رواه البخاري يف    ) ١(

  . ١٣٤٩احلج والعمرة ويوم عرفة برقم 
باب فضل احلـج  ) احلج( ، ومسلم يف    ١٥٢١باب فضل احلج املربور برقم      ) احلج(رواه البخاري يف    ) ٢(

  . ١٣٥٠والعمرة ويوم عرفة برقم 
  . هـ٢٢/١٢/١٤١٦ بتاريخ ١٥٤٠العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ٣(
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وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم       ﴿ :عاىللقول اهللا سبحانه وت   
يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبـةً         ﴿ : وقوله سبحانه  ،)١(﴾تفِْلحونَ

 تجـِري   نصوحا عسى ربكُم أَن يكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم ويدِخلَكُم جناتٍ        
ارها الْأَنِتهح٢(﴾ِمن ت(.   

والتوبة النصوح هي املشتملة على اإلقالع عن الذنوب واحلذر منـها           
تعظيماً هللا سبحانه وتعاىل وخوفاً من عقابه مع الندم على ما مضى منـها              

 ، ومن متام التوبة رد املظامل إىل أهلـها        ،والعزم الصادق على أال يعود فيها     
امل يف نفس أو مال أو بشرة أو عرض واستحالل أهلها           وإن كان هناك مظ   

   .منها

 ومن علينا وعلـيهم     ،وفق اهللا املسلمني ملا فيه صالح قلوم وأعماهلم       
   .مجيعاً بالتوبة النصوح من مجيع الذنوب إنه جواد كرمي

                                                
  . ٣١سورة النور ، اآلية ) ١(
  . ٨سورة التحرمي ، اآلية ) ٢(
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 باب الفدية
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  حكم من فعل محظورات من جنس واحد-٩١

هلـا كفـارة    هل تدخل احملظورات يف بعضها البعض وتكون        : س
   )١( ؟واحدة

 مثل إذا قلم أظفـاره      ،نعم إذا كانت احملظورات من جنس واحد      : ج
 : فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي      ،ونتف إبطه أو لبس املخيط عامداً     

   .إطعام ستة مساكني أو صوم ثالثة أيام أو ذبح شاة

حملت إىل رسول    ":حديث كعب بن عجرة رضي اهللا عنه قال       : س
ما كنت  (( : فقال . والقمل يتناثر على وجهي    -لى اهللا عليه وسلم   ص-اهللا  

 فصم ثالثة أيام أو     : قال . ال : أجتد شاة؟ قلت   ،أرى الوجع بلغ بك ما أرى     
 هـل هـذا     .متفق عليه  ))إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع      

 )٢(﴾ِهفَمن كَانَ ِمنكُم مِريضاً أَو ِبِه أَذًى من رأْسِ        ﴿:احلديث تفسري لآلية  
  )٣(اآلية؟

                                                
  . هـ١٠/١٢/١٤١٨ يف ١١٥٥١العدد ) ظعكا(نشر يف جريدة ) ١(
  . ١٩٦سورة البقرة ، اآلية ) ٢(
  .  سؤال موجه لسماحته يف درس بلوغ املرام)٣(
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هذا احلديث يفسر اآلية املذكورة ويدل جبميع رواياته على التخيري بني           : ج
 أو  ، وهي صيام ثالثة أيـام     ،األصناف الثالثة كما هو ظاهر اآلية الكرمية      

إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع من قوت البلد من متـر أو              
   . أو ذبح شاة جتزئ يف األضحية،غريه

من ترك اإلحرام من الميقات حكم -٩٢  

إنسان نوى العمرة أو احلج ولكنه اجتاز امليقات وأحرم دونـه        : س
   )١(وأمت أعمال احلج أو العمرة فما الواجب عليه؟

عليه أن يذبح هدياً يوزعه على فقراء احلرم وال يأكـل منـه إذا              : ج
 جاوز ميقاته غري حمرم مث أحرم بعد ذلك وهو ناٍو العمرة أو احلـج حـني       

 ملا وقت املواقيت ألهل     -صلى اهللا عليه وسلم   - لقول النيب    ؛جاوز امليقات 
هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلـهن         (( :املدينة والشام واليمن وجند   

 ومن كان دون ذلك فمهله من حيـث أنـشأ           ،ممن أراد احلج والعمرة   
   حىت أهل

                                                
  . إجابة صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة) ١(
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 العمـرة    ويستثىن من ذلك من أراد     ، متفق على صحته   )١( ))مكة من مكة  
صـلى اهللا عليـه   - ألن الـنيب  ؛من أهل مكة فإنه جيب أن حيرم من احلل        

 واهللا ويل . أمر عائشة بذلك ملا أرادت العمرة وهـي مبكـة منـه    -وسلم
   .التوفيق

  حكم من أحرمت بالعمرة-٩٣
  ثم جاءها الحيض وسافرت ولم تؤد العمرة

امرأة أحرمت للعمرة مث جاءها احلـيض فخلعـت إحرامهـا           : س
   )٢(وألغت العمرة وسافرت فما احلكم؟

هذه املرأة مل تزل يف حكم اإلحرام وخلعها مالبسها اليت أحرمت           : ج
 وعليها أن تعـود إىل مكـة فتكمـل          ،فيها ال خيرجها عن حكم اإلحرام     

 وليس عليها كفارة عن خلعها مالبسها أو أخذ شيء من أظفارها            ،عمرا
 لكن إن كان هلـا زوج       ، جاهلة أو شعرها وعودها إىل بالدها إذا كانت      

 ،فوطئها قبل عودها إىل أداء مناسك العمرة فإا بذلك تفـسد عمرـا            
  ولكن

                                                
باب مواقيت احلـج  ) احلج( ، ومسلم يف ١٥٢٦باب مهل أهل الشام برقم      ) احلج(رواه البخاري يف    ) ١(

  . ١١٨١والعمرة برقم 
  . هـ١٦/١١/١٤١٩ يف ١٦٨٢العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ٢(
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 مث تقضيها بعـد     ،جيب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة        
 وعليها مع ذلك    ،ذلك بعمرة أخرى من امليقات الذي أحرمت منه باألوىل        

أس من الغنم جذع أو ضان أو ثين         أو ر  ،فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة      
معز يذبح يف احلرم املكي ويوزع بني الفقراء يف احلرم عن فساد عمرـا              

  .بالوطء 

وللمرأة أن حترم فيما شاءت من املالبس وليس هلا مالبـس خاصـة             
 لكن األفضل هلـا أن تكـون مالبـس          ،باإلحرام كما يظن بعض العامة    

   . واهللا أعلم،لفتنةاإلحرام غري مجيلة حىت ال حتصل ا ا
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   فدية ترك بعض الواجبات-٩٤
. ب.م. من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم ع            

   .وفقه اهللا آمني. غ
   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هـ وصلكم اهللا   ١٧/٢/١٣٩٢وصلين خطابكم الكرمي املؤرخ يف      
احلج وهو أنك وقفت بعرفة     داه املتضمن السؤال عما حصل لكم يف        

 وأنك حتللت من اإلحرام ومل ترم اجلمار بـسبب أنـك            ،وبت مبزدلفة 
 مث تضايقت نفسك    ،نسيت صالة الظهر والعصر بعرفة إىل قبيل املغرب       

   )١( ؟ وتسأل ماذا جيب عليك يف ذلك،ومل تكمل مناسك احلج
ـ            :واجلواب ن  أنك ال تزال حمرماً إىل حني التاريخ ونيتك التحلـل م

اإلحرام غري معتربة لعدم توفر شروط التحلل وعليـك أن تبـادر بلـبس              
 وتـذهب إىل مكـة بنيـة      ،مالبس اإلحرام من حني يصلك هذا اجلواب      

 وتصلي ركعـيت    ،إكمال احلج فتطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف احلج       
 مث حتلق أو تقصر واحللق      ، مث تسعى بني الصفا واملروة سعي احلج       ،الطواف

   مث تتحلل وعليك دم ، تكن سابقاً حلقت أو قصرت بنية احلجأفضل إن مل

                                                
هـ على سؤال ورد من     ٢٨/٣/١٣٩٢ وتاريخ   ٣٨٦٢/١/١إجابة صدرت من مكتب مساحته برقم       ) ١(

  . عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة. غ. ب.م . األخ ع
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عن ترك رمي اجلمار كلها إذ كنت مل ترم مجرة العقبة يوم العيد أو اجلمار               
الثالث يوم احلادي عشر والثاين عشر وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثـين       

 ،من املعز أو جذع من الضأن يذبح يف احلرم املكي ويوزع بـني فقرائـه              
ليك دم آخر مثل ذلك عن تركك املبيت مبىن أيام مىن إذا كنت مل تبت               وع

 وعليك مـع ذلـك التوبـة        ،ا يذبح يف احلرم املكي ويوزع بني الفقراء       
واالستغفار عما حصل من التقصري بترك الرمي الواجب يف وقته واملبيـت            

 أما الطواف والسعي واحللق فوقتها موسع ولكـن  ،مبىن إن مل تكن بت ا     
 وإذا كنت متزوجاً وجامعت زوجتـك فقـد   ،علها يف وقت احلج أفضل  ف

 ألن احلج الفاسـد جيـب       ؛أفسدت حجك لكن عليك أن تفعل ما تقدم       
 وعليـك   )١(﴾وأَِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللّهِ   ﴿ : لقوله تعاىل  ؛إمتامه كالصحيح 

 وعليك بدنة عن إفـسادك احلـج        ،قضاؤه يف املستقبل حسب االستطاعة    
جامعتك امرأتك قبل الشروع يف التحلل تذبح يف احلرم املكي وتـوزع            مب

 إال أن تكون قد رميت اجلمرة يوم العيد أجزأتك شاة بـدل             ،بني الفقراء 
البدنة ومل يفسد حجك كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل حتللـه             

 والـسالم   ، وفق اهللا اجلميع للفقه يف دينه والثبات عليـه         .بالرمي أو احللق  
   .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                
  . ١٩٦البقرة ، اآلية سورة ) ١(
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حضرة صاحب السماحة والفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبـد اهللا           
   .بن باز املوقر

   : بعده،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
   :أفتنا عظم اهللا أجرك عن األسئلة اآلتية

مخسة أشخاص دخلوا احلرم لطواف الـوداع فلمـا          -١
 شديد حىت خـافوا     طافوا شوطاً أو شوطني حصل عليهم زحام      

على أنفسهم فصلوا ركعتني ودعوا وخرجوا ومل يكملوا طواف         
الوداع ظناً منهم أن الطواف غري واجب عليهم فمـاذا جيـب            

 وإذا وجب عليهم دم فهل جيوز ذحبه وأكله يف بلدهم أم            ،عليهم
البد من ذحبه يف مكة وهل إذا لزم أحد دم هل هو على الفور أم          

   .على التراخي
 فريضة فلما وصل إىل امليقات أحرم بالعمرة        رجل حج  -٢

متمتعاً فلما قدم مكة سعى وقصر قبل طواف القدوم مث طـاف            
 ويف اليوم الثامن أحرم باحلج مع الناس ومل حيـصل           ،ولبس ثيابه 

عليه خلل حيث قد فهم من فعل الناس أن الطواف هـو األول             
كر أن   وأما فعله بالعمرة فجهالً منه باحلكم ويـذ        ،والسعي بعده 

معه زوجته وحجها فرضها وهذا احلج املذكور له عدة سنوات          
  وقد حج الرجل بعده مرة
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  )١( .دون زوجته فأرجو توضيح احلكم عظم اهللا أجركم
. من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم الـشيخ م              

  .سلمه اهللا وتواله آمني. ع. ع
   :ه بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ،هـ وصل وصلكم اهللا ـداه ٩/١/١٣٨٨كتابكم الكرمي املؤرخ يف   
   :وما تضمنه من السؤالني كان معلوماً

 عن مجاعة شرعوا يف طواف الوداع فلما طافوا شوطاً          :السؤال األول 
أو شوطني اشتد عليهم الزحام فقطعوا الطواف مث صلوا ركعتني مث خرجوا            

   .ظناً منهم أنه غري واجب
 هؤالء اجلماعة حسب األدلة الشرعية على كل واحد منهم          :واجلواب

فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو جذع ضأن أو ثين معز ألن الـراجح                
 أمـر بـه   -صلى اهللا عليه وسلم- ألن النيب  ؛يف طواف الوداع أنه واجب    

من (( : وصح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال         ،وى عن النفري قبله   
 وهذا اهلدي يذبح يف مكة ويقسم علـى  ))نسيه فليهرق دماًترك نسكاً أو    

  فقراء 

                                                
هـ على سؤالني وردا من األخ      ١٩/١/١٣٨٨ وتاريخ   ١٠٢إجابة صدرت من مكتب مساحته برقم       ) ١(

  . عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة. ع . ع . م 
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ذَِلـك  ﴿ :احلرم كما نص على ذلك أهل العلم احتجاجاً بقوله سـبحانه          
ومن يعظِّم شعاِئر اللَِّه فَِإنها ِمن تقْوى الْقُلُوِب لَكُم ِفيها مناِفع ِإلَى أَجٍل             

 : وبقوله سبحانه يف جزاء الصيد     ،)١(﴾لَى الْبيِت الْعِتيقِ  مسمى ثُم مِحلُّها إِ   
 ألن األدلة الشرعية قد     ، وهو واجب على الفور    ،)٢(﴾هديا باِلغَ الْكَعبةِ  ﴿

دلت على أن األوامر على الفور إال ما نص الشرع على التوسـيع فيـه               
   .وذلك أبلغ يف االمتثال وأبعد من خطر الترك أو النسيان

متمتع بالعمرةإىل احلج فلما دخل مكة سعى وقـصر          : الثاين السؤال
   .قبل الطواف مث طاف مث حل مث حج

 واألقرب إن شاء اهللا     ، هذه املسألة فيها خالف بني العلماء      :واجلواب
 أنه سـئل    -صلى اهللا عليه وسلم   - ألنه ثبت عن النيب      ؛أن عمرته صحيحة  

 أخرجـه   )٣( ))حرجال  (( :يف حجة الوداع عمن سعى قبل الطواف فقال       
 أما كونه قصر قبل متام العمرة ومل يقـصر          ،أبو داود يف سننه بإسناد جيد     

 ألن التقصري نسك واجب يف العمرة بعد الطواف         ،بعد ذلك فهذا جيرب بدم    
  والسعي وقد تركه فينبغي أن يفدي عن ذلك فدياً كاهلدي 

                                                
   . ٣٢،٣٣سورة احلج ، اآليتان ) ١(
   .٩٥سورة املائدة ، اآلية ) ٢(
  . ٢٠١٥باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء يف حجه برقم ) املناسك(يف رواه أبو داود ) ٣(
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 ،ئهـا املذكور يف جواب السؤال األول يذبح يف مكة ويـوزع بـني فقرا            
وينبغي أيضاً أن يفدي عن تقصريه الذي وقع يف غري حمله جهالً منه بأحد              

 إما صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني لكـل مـسكني             :ثالثة أشياء 
 أو ذبح شاة على مـا  ،نصف صاع من التمر أو احلنطة أو األرز أو الشعري    

كانه  لكونه فعل ما خيالف الشرع وكان يف إم        ؛يف حديث كعب بن عجرة    
 واإلطعام والنسك حملهما  ،أن يسأل أهل العلم قبل أن يقدم على عمله هذا         

 وصـلى اهللا    ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم    ، أما الصيام ففي كل مكان     ،مكة
   .وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه
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 لقد أديت فريضة احلج قبل مخس سنوات ولكين         :سائلة تسأل وتقول  : س
ة األوىل أي رميت ليلة العيد قبل الفجر حيث إننا خرجنا           مل أرم إال يف املر    

 مث إنين رميت احلـصيات      ،من مزدلفة بعد منتصف الليل خوفاً من الزحام       
 وكـان وقتـها     ،وال أعلم هل وقعت يف احلوض أم طاشت عنه ومل تقع          

الزحام شديداً وكنت يف ذلك الوقت جاهلة أنه جيب أن تقع احلـصيات             
 أرم يف اليوم الثاين والثالث وإمنا وكلت أخـي يف            كما أنين مل   ،يف احلوض 

 كما أنين كنت جاهلة أنه علـى        ،الرمي عين وذلك خوفاً من الزحام فقط      
 أفيـدوين بالـذي   .املرأة أن ترمي بنفسها وال توكل إال لعجزها عن ذلك      

جيب علي يف رميي للحصيات حينما كنت ال أعلم هل كانـت تقـع يف               
وما الذي جيب علي يف توكيلي ألخـي يف          ،احلوض أم كانت تطيش عنه    

الرمي يف اليوم الثاين والثالث هل جيب علي فديـة أم مـاذا جـزاكم اهللا          
   )١(خرياً؟

عليك عن مجيع ذلك ذبيحة واحدة عن ترك الرمي يف اليوم الثاين            : ج
والثالث وأنت قادرة، وعن رمي اليوم األول الذي شككت هل وصـلت            

   ،اجلمرات على احلوض أم ال

                                                
  ) .نور على الدرب(من برنامج ) ١(
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واملقصود أن عليك دماً واحداً وهو ذبيحة جذع من الضأن أو ثـين مـن      
 ألنه البد من    ؛املعز كالضحية يذبح يف مكة للفقراء عن ترك هذا الواجب         

   .العلم بوقوع احلصى يف املرمى أو غلبة الظن بذلك

  من تحرك من عرفة-٩٥
  قبل غروب الشمس فعليه دم مع التوبة إلى اهللا

ىت قبيل املغرب ورأيت احلجاج يتحركـون إىل        وقفت بعرفة ح  : س
 وقد نبهين أحد احلجاج بعدم املسري اآلن ولكنين         ،مزدلفة فسرت معهم  

 أفيدوين جـزاكم اهللا     ؟ أو ماذا علي   ؟ فهل حجي صحيح   ،مل أمسع كالمه  
   )١(.خرياً

إذا كان الواقع هو ما ذكرت يف السؤال ومل ترجع إىل عرفة بعـد    : ج
ح يف مىن أو مكة للفقراء مع التوبـة إىل اهللا مـن             الغروب فعليك دم يذب   

   . وفق اهللا اجلميع.ذلك

                                                
  . هـ٢٩/١٢/١٤١٩ يف ١٦٨٧العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
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   حكم إجزاء الفدية الواحدة-٩٦
   لمن أخل بواجب أو فعل محظوراً

إذا أخل حاج ببعض واجبات احلج كأن مل حيرم من امليقات أو            : س
 هل يكفي لـذلك     ،أخذ شيئاً من جسمه كشعر أو ظفر أو غطى رأسه         

 أن كل واجب متروك أو حمظور عليه فديـة مـستقلة            فدية واحدة أم  
   )١( . جزاكم اهللا خرياً؟بذلك

من ترك واجباً من واجبات احلج كاإلحرام من امليقات فعليـه دم          : ج
 فإن  ،يذبح يف احلرم للفقراء، جيزئ يف األضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة            

   .إىل أهله ثالثة أيام يف احلج وسبع إذا رجع ،مل جيد صام عشرة أيام

 مثل قص الشعر أو األظافر      ،أما من فعل حمظوراً من حمظورات اإلحرام      
 وهي إطعام سـتة     ،أو لبس املخيط عاملاً بالتحرمي ذاكراً له فعليه فدية ذلك         

 أو  ، أو ذبح شاة جتزئ يف األضـحية       ،مساكني لكل مسكني نصف صاع    
ان ناسياً   فإن ك  ، حلديث كعب بن عجرة الثابت يف ذلك       ؛صيام ثالثة أيام  

   . واهللا ويل التوفيق.أو جاهالً فال شيء عليه

                                                
  . هـ٩/١١/١٤١٩ يف ١٦٨١العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
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   حكم من لم يطف طواف- ٩٧
  اإلفاضة ورجع إلى بالده وجامع أهله

رجل مل يطف طواف اإلفاضة ورجع إىل بالده وجـامع أهلـه         : س
   )١( ؟فماذا عليه

 وعليه ذبيحة تـذبح يف مكـة       ،عليه التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل     : ج
 وهذا خطأ عظيم عليه     ،ليه أن يرجع ويطوف طواف اإلفاضة      وع ،للفقراء

 وعليـه دم    ،التوبة إىل اهللا واالستغفار والرجوع إىل مكة لطواف اإلفاضة        
 ، ألن إتيانه زوجته قبل طواف اإلفاضة ال جيـوز وفيـه دم            ؛يذبح يف مكة  

   .والصواب أنه يكفيه شاة رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة

  

                                                
  ) . نور على الدرب(من برنامج ) ١(
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  باب صيد المحرم
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  ن حرمة مكة ومكانة البيت العتيق بيا-٩٨
  وما ورد في ذلك من آيات وأحاديث وآثار

 والصالة والسالم علـى     ، والعاقبة للمتقني  ،    احلمد هللا رب العاملني   
 نبينا وإمامنا وسـيدنا     ، وأمينه على وحيه   ،عبده ورسوله وخريته من خلقه    

داه إىل   وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى         ،حممد بن عبد اهللا   
   )١( أما بعد .يوم الدين

فإين أشكر اهللا عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بـإخوة يف اهللا                
 . والنصح هللا ولعباده   ،وأبناء أعزاء للتواصي باحلق والتذكري به والدعوة إليه       

 وأعمالنا وأن مينحنـا مجيعـاً ومجيـع         ،أسأل اهللا أن يصلح قلوبنا مجيعاً     
 وأن  ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته     ، والثبات عليه  ،لديناملسلمني الفقه يف ا   

 وأن يويل علـيهم خيـارهم،   ،يصلح أحوال املسلمني مجيعاً يف كل مكان    
 وإلـزام  ، واحلكم ـا ،وأن يوفق حكام املسلمني مجيعاً للتمسك بشريعته     

   . إنه ويل ذلك والقادر عليه،الشعوب ا

 وعلى رأسهم األخ الكرمي     ،مث أشكر إخواين القائمني على هذا النادي      
  صاحب الفضيلة الدكتور راشد الراجح مدير جامعة 

                                                
  . هـ٢٦/١١/١٤٠٨يف النادي األديب يف مكة مساء األحد حماضرة ألقاها مساحته ) ١(
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 حرمـة   : على دعوم يل هلذه احملاضرة وعنواا      ،أم القرى ورئيس النادي   
  .  وما ورد يف ذلك من اآلثار،مكة املكرمة ومكانة البيت العتيق

   :أيها األخوة يف اهللا
 ومكانة  ،صرية حرمة مكة   وأدىن ب  ،ال خيفى على كل من له أدىن علم       

 ألن ذلك أمر قد أوضحه اهللا يف كتابه العظـيم يف آيـات              ،البيت العتيق 
 وبينـه   ، وبينه رسوله حممد عليه الصالة والسالم يف أحاديث كثرية         ،كثرية

   . ويف كتب التفسري،أهل العلم يف كتبهم ومناسكهم
اصي مبا  واألمر حبمد اهللا واضح ولكن ال مانع من التذكري بذلك والتو          

 ومنع كل مـا يـضاد ذلـك    ،أوجبه اهللا من حرمتها والعناية ذه احلرمة      
ِإنَّ أَولَ بيٍت وِضع ِللنـاِس  ﴿ : يقول اهللا عز وجل يف كتابه املبني   ،وخيالفه

    الَِمنيى لِّلْعدهكًا واربكَّةَ مـ       لَلَِّذي ِبب مو اِهيمرِإب قَامم اتنيب اتن ِفيِه آي
دخلَه كَانَ آِمنا وِللِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيالً ومن             

   الَِمنيِن الْعع فَِإنَّ اهللا غَِني أوضح اهللا سبحانه يف هذه اآليـات .)١(﴾كَفَر ، 
 وأنـه هـدى   ، وهو أول بيت وضع للناس وأن مبـارك   ،أن البيت العتيق  

   . وتنويه بذلك، ورفع ملقام هذا البيت، وهذه تشريفات عظيمة،للعاملني

  وقد ورد يف الصحيحني وغريمها من حديث أيب ذر 

                                                
   .٩٧، ٩٦سورة آل عمران ، اآليتان ) ١(
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 عن أول بيت وضـع     - اهللا عليه وسلم   ىصل-رضي اهللا عنه أنه سأل النيب       
 ؟مث أي :  قلـت  ))املسجد احلرام (( :-عليه الصالة والسالم  - فقال   ،للناس
:  قلت ))أربعون عاماً (( : قال ؟ كم بينهما  :ت قل ))املسجد األقصى (( :قال
   )١(.)) فإن ذلك مسجد،حيثما أدركتك الصالة فصل(( : قال؟مث أي

أعطيت (( :ويبني هذا املعىن قوله عليه الصالة والسالم يف الصحيحني        
 وجعلـت يل    ، نصرت بالرعب مسرية شـهر     :مخساً مل يعطهن أحد قبلي    
   .احلديث)٢())...األرض مسجداً وطهوراً

 وهنـاك   ،هذا البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة         
 ويطـاف   ، ولكن أول بيت وضع للناس ليعبد اهللا فيه        ،بيوت قبله للسكن  

 ،وأول من بناه هو خليل اهللا إبراهيم عليـه الـسالم           ، هو هذا البيت   ،به
 أما ما روي أن أول من عمره هو آدم فهو           .وساعده يف ذلك ابنه إمساعيل    

 واحملفوظ واملعروف عند أهل العلم أن أول من عمره هو خليـل             ،يفضع
   وأول بيت وضع بعده ،اهللا إبراهيم عليه الصالة والسالم

                                                
 ،  ٣٤٢٥بـرقم   " ووهبنا لداود سليمان    : "باب قول اهللا تعاىل     ) أحاديث األنبياء (رواه البخاري يف    ) ١(

  . ٥٢٠أول الكتاب ، باب برقم ) املساجد مواضع الصالة(ومسلم يف 
  . ٣٣٥برقم " فلم جتدوا ماء : "باب قول اهللا تعاىل ) التيمم(ي يف رواه البخار) ٢(
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للعبادة هو املسجد األقصى على يد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم            
 مث عمره بعد ذلـك بـسنني        ،الصالة والسالم، وكان بينهما أربعون سنة     

 وهذا البيت العتيق هو أفضل      ،اهللا عليه الصالة والسالم   طويلة سليمان نيب    
 وهو بيت مبارك ملا جعل اهللا فيه من         ،بيت، وأول بيت وضع للناس للعبادة     

 كل ذلك   ، والصالة حوله والعبادة   ، والطواف به  ،اخلري العظيم بالصالة فيه   
وِإذْ جعلْنـا   ﴿ : قال تعـاىل   ، وغفران اخلطايا  ،من أسباب تكفري الذنوب   

لْبيت مثَابةً لِّلناِس وأَمناً واتِخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى وعِهدنا ِإلَـى            ا
ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ أَن طَهـرا بيِتـي ِللطَّـاِئِفني والْعـاِكِفني والركَّـِع       

   .)١(﴾السجوِد

 وال يشبعون   ،ناس يثوبون إليه  فاهللا سبحانه قد جعل هذا البيت مثابة لل       
 ملا جعل   ، واملثابة إليه  ، بل كلما صدروا أحبوا الرجوع إليه      ،من ايء إليه  

 ملـا جيـدون يف   ،اهللا يف قلوب املؤمنني من احملبة له والشوق إىل ايء إليه        
 وتكفـري  ، ومضاعفة احلـسنات   ، ورفيع الدرجات  ،ذلك من اخلري العظيم   

 فهو  ، وجعله آمناً للصيد الذي فيه     ،أمن فيه العباد   مث جعله آمناً ي    ،السيئات
 ، يأمن فيه الصيد الذي أباح اهللا للمسلمني أكله خارج الـرحم           ،حرم آمن 

   . حىت خيرج ال ينفر وال يقتل،يأمن فيه حال وجوده به

                                                
  . ١٢٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(
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 ، يعين وجب أن يـؤمن     )١(﴾ومن دخلَه كَانَ آِمنا   ﴿ :ويقول سبحانه 
 وإمنـا   ، بل ذلك قد يقع    ، وال قتل  ، أذى ألحد  وليس املعىن أنه ال يقع فيه     

 وكانـت   . وعدم التعرض له بسوء    ،املقصود أن الواجب تأمني من دخله     
 فكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فال يؤذيه بشيء           ،اجلاهلية تعرف ذلك  

 جعله اهللا مثابة للنـاس   ، وهذا احلرم العظيم   ، فهذا البيت العتيق   ،حىت خيرج 
 نبيه إبراهيم وإمساعيل أن يطهراه للطائفني والعاكفني         وأوجب على  ،وأمناً

وِإذْ بوأْنا ِلِإبراِهيم   ﴿ : وقال يف اآلية األخرى    ،والركع السجود أي املصلني   
              الْقَـاِئِمنيو ِللطَّـاِئِفني ِتـييب رطَهئًا ويِبي ش ِركشِت أَن لَّا تيكَانَ الْبم

   .)٢(﴾والركَِّع السجوِد
 والركـع   ، والطائف معـروف   ،والقائم هنا هو املقيم وهو العاكف     

 فاهللا جلت قدرته أمر نبيه إبراهيم وابنه إمساعيـل أن    .السجود هم املصلون  
 وهلذا نبه   ، جيب عليهم ذلك   ، وهكذا مجيع والة األمور    ،يطهرا هذا البيت  

ـ  ، على ذلك يوم فتح مكة    -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب   رم  وأخرب أنـه ح
 : وقال ، ومل حيرمه الناس   ، وأن اهللا حرمه يوم خلق السموات واألرض       ،آمن

 ، وال يسفك فيـه دم     ، وال خيتلى خاله   ، وال يعضد شجره   ،ال ينفر صيده  
  ،وال تلتقط لقطته إال ملعرف

                                                
  . ٩٧سورة آل عمران ، اآلية ) ١(
  .٢٦سورة احلج ، اآلية ) ٢(
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 ، فيجب على املـسلمني ،ويعين عليه الصالة والسالم ذا حرمة هذا البيت   
 إبراهيم وإمساعيل واألنبيـاء وعلـى        كما وجب على   ،وعلى والة األمور  

 وأن حيـذروا    ، أن حيترموه ويعظموه   -صلى اهللا عليه وسلم   -خامتهم حممد   
 والتعدي عليهم حجاجاً أو     ، والظلم هلم  ،ما حرم اهللا فيه من إيذاء املسلمني      

   .عماراً أو غريهم

 . هم املصلون  : والركع السجود  ، معروف : والطائف ، املقيم :فالعاكف
 وإذا وجب على    ، واملتعبدين فيه  ،هري هذا البيت للمقيمني فيه    فالواجب تط 

 فالواجـب علـيهم أيـضاً أن        ، وان يدفعوا عنه األذى    ،الناس أن حيترموه  
 ، وأن يتقوا غضبه وعقابه    ، وأن حيذروا معاصي اهللا فيه     ،يطهروا هذا البيت  

 وال أن يقاتل بعضهم بعضاً، فهو بلـد آمـن   ،وأن ال يؤذي بعضهم بعضاً  
 ، وأن حيذروا معصية اهللا فيه     ، جيب على أهله أن يعظموه وأن حيترموه       حمترم

 ألن الـسيئة فيـه      ، وال يؤذي بعضهم بعضاً    ،وأن ال يظلم بعضهم بعضاً    
   .عظيمة كما أن احلسنات فيه مضاعفة

 فـإن   ،والسيئات عند أهل العلم والتحقيق تضاعف ال من جهة العدد         
   .ها مضاعفة بالكيفية ولكن،من جاء بالسيئة فإمنا جيزى مثلها

 ، بل هي أعظم وأكرب    ،فالسيئة يف احلرم ليست مثل السيئة يف خارجه       
   ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد﴿ :حىت قال اهللا يف ذلك
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 فضمن  . ومن يرد فيه أي يهم فيه ويقصد       )١( ﴾ِبظُلٍْم نِذقْه ِمن عذَاٍب أَِليمٍ    
 ،﴾ِبظُلْـمٍ  ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحادٍ   ﴿ : بقوله ،ءيِرد معىن يهم وهلذا عداه بالبا     
   .أي من يهم فيه بإحلاد بظلم

 فكيف مبن   ،فإذا كان من هم باإلحلاد أو أراده استحق العذاب األليم         
   ؟فعله

 فالـذي يفعـل     ،إذا كان من يهم ومن يريد متوعداً بالعذاب األليم        
 والعذاب  ،استحقاقه العقاب  ويتعدى احلدود فيه من باب أوىل يف         ،اجلرمية
   .األليم

ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ويـصدونَ     ﴿ :ويقول جل وعال يف صدر هذه اآلية      
عن سِبيِل اللَِّه والْمسِجِد الْحراِم الَِّذي جعلْناه ِللناِس سواء الْعاِكف ِفيِه           

 ،بني العاكف وهو املقيم    وأنه ال فرق فيه      ،وهذا يبني لنا أنه حمرم    ﴾والْباِد  
   .والباد وهو الوارد والوافد إليه من حاج ومعتمر وغريمها

 ِبظُلْـمٍ  ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحـادٍ ﴿ :وهذا هو أول اآلية يف قوله تعاىل
 ، وأن اهللا جعله آمناً وجعلـه حرمـاً     ،وبني جل وعال عظمة هذا املكان     ﴾

 أن يتعـدى حـدود اهللا   ، إليهليس ألحد من املقيمني فيه وال من الواردين       
   . أو أن يؤذي الناس فيه،فيه

                                                
  . ٢٥سورة احلج ، اآلية ) ١(
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ومن ذلك يعلم أن التعدي على الناس وإيذائهم يف هذا احلرم اآلمـن             
 بـل مـن     ،بقول أو فعل من أشد احملرمات املتوعد عليها بالعذاب األليم         

   .الكبائر

 : خطب الناس وقال   ،وملا فتح اهللا على نبيه مكة عليه الصالة والسالم        
 ، ومل حيرمه النـاس ،إن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق السموات واألرض        ((

 وقد عادت حرمته اليـوم      ،وإن اهللا جل وعال مل حيله يل إال ساعة من ار          
إنه ال حيـل    (( : وقال )١()) فليبلغ منكم الشاهد الغائب    ،كحرمته باألمس 

خيتلى  وال   ، وال ينفر صيده   ، أو يعضد فيه شجرة    ،ألحد أن يسفك فيه دماً    
   . أي معرف)٢()) وال تلتقط لقطته إال ملنشد،خاله

 فمن باب   ؟ فكيف حبال املسلم   ،فإذا كان الصيد والشجر حمترمني فيه     
أوىل أن يكون حترمي ذلك أشد وأعظم فليس ألحد أن حيـدث يف احلـرم               

 وأن يكـون    ، بل جيب أن حيترمه    ،شيئاً مما يؤذي الناس ال بقول وال بفعل       
 ، وأن يعظم حرمات اهللا أشد من أن يعظمها يف غريه          ، فيه منقاداً لشرع اهللا  

   ، ويكره هلم الشر،وأن يكون سلماً إلخوانه حيب هلم اخلري
                                                

باب حترمي  ) احلج( ، ومسلم يف     ١٠٤باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب برقم       ) العلم(رواه البخاري يف    ) ١(
  . ١٣٥٤مكة وصيدها برقم 

باب حتـرمي   ) احلج( ، ومسلم يف     ٣١٨٩باب إمث الغادر للرب والفاجر برقم       ) اجلزية(رواه البخاري يف    ) ٢(
  . ١٣٥٣مكة وصيدها برقم 
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 مث  ،ويعينهم على اخلري وعلى ترك الشر وال يؤذي أحداً ال بكالم وال بفعل            
   .)١(﴾ِفيِه آيات بينات مقَام ِإبراِهيم﴿ :قال جل وعال يف سورة آل عمران

 أي  ، وهي اليت فسرها العلماء مبقام إبراهيم      ،فاهللا جعل فيه آيات بينات    
 ألن كلمة مقام لفظ مفرد مضاف إىل معرفة فيعم مجيع           ،مقامات إبراهيم 
 ومن ذلك املـشاعر     ، فاحلرم كله مقام إبراهيم تعبد فيه      ،مقامات إبراهيم 

 احلجـر    ومن ذلـك   ، كل ذلك من مقام إبراهيم     ،عرفات واملزدلفة ومىن  
 والذي يصلي إليه الناس اآلن كلهم من        ،الذي كان يقوم عليه وقت البناء     

   .مقامات إبراهيم

 كمـا   ، ليتأسوا بنيب اهللا إبراهيم    ،ففي ذلك ذكرى ألولياء اهللا املؤمنني     
ثُم أَوحينا ِإلَيك أَِن اتِبع ِملَّـةَ       ﴿ :أمر اهللا نبينا حممداً بذلك يف قوله تعاىل       

صلى اهللا  - فأمر اهللا نبيه حممداً      )٢(﴾ِهيم حِنيفًا وما كَانَ ِمن الْمشِرِكني     ِإبرا
 - ونيب اهللا حممد   . أن يتبع ملة إبراهيم اخلليل أيب األنبياء مجيعاً        -عليه وسلم 

 وأكملهم بالغـاً ونفعـاً      ، هو أفضل الرسل مجيعاً    -صلى اهللا عليه وسلم   
   . وأسباب السعادة،شاداً هلم إىل اهلدى وتوجيهاً هلم إىل اخلري، وإر،للناس

                                                
  .٩٧سورة آل عمران ، اآلية ) ١(
  .١٢٣سورة النحل ، اآلية ) ٢(
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صـلى اهللا   -فالواجب على كل مسلم من هذه األمة أن يتأسى بنبيه           
 ، وكف األذى عن الناس    ، وترك احملرمات  ، يف أداء الواجبات   -عليه وسلم 

   .وإيصال اخلري إليهم
 ،فمن الواجب على والة األمور من العلماء أن يبينـوا وأن يرشـدوا            

 ،ة األمور من األمراء واملسؤولني أن ينفذوا حكـم اهللا         والواجب على وال  
 وأن مينعوا كل من أراد إيذاء املسلمني يف مكة مـن احلجـاج              ،وينصحوا

 مـن   ،والعمار وغريهم كائناً من كان من احلجاج أو من غري احلجـاج           
   . من مجيع أجناس الناس،السكان أو من غري السكان

 أن يـصونوه وأن     ، الـشريف  جيب على والة األمور جتاه هذا احلرم      
 وأوجبـه نبيـه     ، وأن حيموه من كل أذى كما أوجب اهللا ذلك         ،حيفظوه

   .ورسوله صلى اهللا عليه وسلم
هــ مـن    ١٤٠٧ومن ذلك يعلم أن ما حدث يف العام املاضي عام           

 وأمر شنيع ال تقره شـريعة وال        ، أمر منكر  ،بعض حجاج إيران من األذى    
 وكتاب اهللا حيـرم ذلـك       ، حترم ذلك   بل شريعة اهللا   ،يقره ذو عقل سليم   

 وهذا ما بينه أهل العلم      . حترم ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم   -وسنة الرسول   
 ومحايته  ،وأمجعوا عليه من وجوب احترام هذا البيت وتطهريه من كل أذى          

 ووجوب تسهيل أمر احلجـيج والعمـار      ، ومن كل ظلم   ،من كل معصية  
  أنه ال و، وكف األذى عنهم،وإعانتهم على اخلري
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 ،جيوز ألحد أبداً ال من إيران وال من غري إيران أن يؤذوا أحداً من النـاس               
 ،ال بكالم وال بفعال وال مبظاهرات وال مبسريات مجاعية تـؤذي النـاس            

 بل جيب على احلاج أن يكـون        ،وتصدهم عن مناسك حجهم وعمرم    
ـ            اج كإخوانه املسلمني يف العناية باهلدوء واإلحـسان إىل إخوانـه احلج

   . والرفق م وإعانتهم على اخلري والبعد عن كل أذى،وغريهم

 ومن كل مكان طاعة هللا عز       ،هكذا جيب على احلجيج من كل جنس      
 مكـة   : وإظهاراً حلرمة هذا املكان العظـيم      ، وتعظيماً لبيته العتيق   ،وجل

 وسرياً على   -صلى اهللا عليه وسلم   - وأمر رسوله    ،املكرمة وتنفيذاً ألمر اهللا   
   . رسوله، ومنهج أصحابه رضي اهللا عنهممنهج

 وهذا األمر حبمد اهللا واضح ال خيفـى         ،هذا هو الواجب على اجلميع    
 وإمنا يؤذي الناس يف هذا البيت العتيق من ال يؤمن باهللا واليـوم   ،على أحد 
 فيكون عليه من    ، أو من كان جيهل أحكام اهللا أو يقصد ظلم العباد          ،اآلخر

   .ذائه وظلمهالوزر ما يستحق بسبب إي

 فإن إميانه يردعه عـن      ، إمياناً صحيحاً  ،وأما من آمن باهللا واليوم اآلخر     
 فإن اإلميان يردع أهله عن التعـدي        .كل ما حرم اهللا يف هذا املكان وغريه       

 وإمنا يقدم العبد على املعـصية       ، وارتكاب حمارمه سبحانه   ،على حدود اهللا  
   .لضعف إميانه
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 واملسجد النبوي الشريف    ،اء املسجد احلرام  والواجب على والة األمور إز    
 وعمن  ، العناية حبمايتهما ودفع األذى عنهما وعن سكاما       :باملدينة املنورة 

 وتعظيماً ألمر   ، ولرسوله ،يقصدمها من العمار واحلجاج  والزوار طاعة هللا       
 وعوناً للجميـع    ،-صلى اهللا عليه وسلم   - وأمر رسول اهللا     ،اهللا عز وجل  

 ورسوله وتأميناً لقلوم حىت ال يذهلوا عن بعض ما أوجبه           على طاعة اهللا  
 واهللا يقـول سـبحانه      ، أو يقعوا يف شيء مما حرمه اهللا عليهم        ،اهللا عليهم 
وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعـدواِن         ﴿ :وتعاىل

ِإلَّا الَِّذين آمنوا    نَّ الِْإنسانَ لَِفي خسرٍ   ِإ والْعصِر﴿ : ويقول سبحانه  ،)١(﴾
 فالبـد مـن     )٢(﴾وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ     

 ، والتعاون على الرب والتقوى يف هذا املكان وغريه        ،التواصي باحلق والصرب  
 فإن مكة املكرمة هي     ، وأفضل من غريه   ،بل إن هذا املكان أعظم من غريه      

 مث ، وأفضل مكان وأعظم مكـان ، وهي أحب البالد إىل اهللا ،أفضل البقاع 
 هذه املساجد الثالثة اليت خصها اهللا       ، واملسجد األقصى  ،يليها املدينة املنورة  

 ، وأفضل مـساجد اهللا    ، هي أعظم مساجد اهللا    ،مبزيد التشريف على غريها   
   .وأوىل مساجد اهللا باالحترام والعناية

                                                
  .٢سورة املائدة ، اآلية ) ١(
  .٣ -١ر ، اآليات سورة العص) ٢(
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 .وأعظم ذلك هذا البيت العتيق الذي جعله اهللا مثابة للنـاس وأمنـاً            
 حىت  ، وأن يعرفوا فضله   ،وواجب على أهله والوافدين إليه أن يعرفوا قدره       

 وجيب على   ، وهذا واجب اجلميع من املقيم والوارد      .ال يقعوا فيما حرم اهللا    
أن حيـذروا مـا   املقيمني فيه والساكنني فيه أن يعرفوا قدره وأن يعظموه و   

   .حرم اهللا

 وليس الوارد   ،فإذا كان املريد فيه بذنب له عذاب أليم فكيف بالفاعل         
   . ألنه دائم فيه،إليه هو املخاطب ذا األمر إذ املقيم أوىل وأوىل

 وأن  ، وأن يبتعد عن معـصية اهللا      ،والواجب عليه أن يعلم ما حرم اهللا      
 إلخوانه يف مكـة وإخوانـه       جيتهد يف طاعة اهللا ورسوله وأن يكون عوناً       

 وهكـذا   . وأن يكون مرشداً هلم يف اخلـري       ،الوافدين إليها يف حج وعمرة    
 ويرشدوهم إىل أسباب    ،على سكان مكة أن يعينوهم ويوجهوهم إىل اخلري       

 وأن يكونوا دعاة    ، وأن حيذروا إيذاءهم بأي أذى من قول أو فعل         ،النجاة
   .للحق

 وجيـب علـى     ،اتني البلدتني  ويف ه  ،هكذا جيب يف هذين املسجدين    
 وأن يتعـاون    ،املسلم يف كل زمان ومكان أن يتقي اهللا وأن يعظم حرماته          

 ، وأن يبتعد عن كل ما حرم اهللا عز وجـل          ،مع إخوانه على الرب والتقوى    
  وجيب على والة األمور الضرب 
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 أو  ، أو أراد أن يتعدى حدوده     ،بيد من حديد على كل من خالف أمر اهللا        
 وطاعة لرسـوله عليـه الـصالة        ، طاعة هللا سبحانه وتعاىل    ،يؤذي عباده 
 ومحاية للمسلمني من احلجاج والعمـار والـزوار وغريهـم،           ،والسالم

 ، أن تنتهك فيه حرمات اهللا     ، وهذا البلد األمني   ،واحتراماً هلذا البلد العظيم   
 على  ، أو يؤمن فيه من ال خياف اهللا ويراقبه        ،أو يتعدى فيه على حدود اهللا     

   .ء عباده وتعكري صفو حجهم وأمنهم بفعل سيئ أو بقول سيئإيذا

 أن يوفـق    ،  وصـفاته العلـى     ،ونسأل اهللا عز وجل بأمسائه احلسىن     
 وأن ، وأن يصلح قلـوم وأعمـاهلم  ،املسلمني يف كل مكان ملا فيه رضاه    

 وأن ميـنحهم الفقـه يف   ، والبعد عن حمارمه أينما كانوا  ،يرزقهم أداء حقه  
 وأن يعينهم على    ،ق والة أمرنا ملا فيه صالح البالد والعباد        وأن يوف  ،الدين

 ومدينة رسوله األمني عليه الـصالة       ، وعلى محاية بيته العتيق    ،أداء الواجب 
 وأن يكبت أعداء اإلسالم أينمـا       ، ومن كل سوء   ،والسالم من كل أذى   

 وأن جيعـل تـدمريهم يف       ، وأن يشغلهم بأنفسهم عن إيذاء عباده      ،كانوا
 إنه جل وعـال جـواد       ، وأن يكفي املسلمني شرهم    ،أينما كانوا تدبريهم  

 وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آلـه           ،كرمي ومسيع قريب  
   .وصحبه أمجعني
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   مضاعفة السيئة في مكة-٩٩

 وملـاذا  ؟هل تضاعف السيئة يف مكة مثل ما تضاعف احلـسنة    : س
   )١(تضاعف يف مكة دون غريها؟

 دلت على أن احلسنات تضاغف يف الزمان الفاضل         األدلة الشرعية : ج
 فإن احلسنات   ، واملكان الفاضل كاحلرمني   ،مثل رمضان وعشر ذي احلجة    
   .تضاعف يف مكة مضاعفة كبرية

 أنـه   -صلى اهللا عليه وسلم   -وقد جاء يف احلديث الصحيح عن النيب        
صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد            (( :قال
 وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائـة صـالة يف مـسجدي              ،راماحل
 فدل ذلك على أن الصالة باملسجد احلرام تضاعف مبائـة ألـف             )٢())هذا

صـلى اهللا عليـه     - ويف مسجد الـنيب      ،صالة فيما سوى املسجد النبوي    
 وبقيـة   ، خري من ألف صالة فيما سواه سوى املـسجد احلـرام           -وسلم

  األعمال الصاحلة 

                                                
 يف عام   ٩العدد  ) التوعية اإلسالمية (، ويف جملة    ) فتاوى تتعلق باحلج والعمرة والزيارة    (نشر يف كتاب    ) ١(

العـدد  ) املـسلمون (هـ ، ويف جريدة     ٨/١٢/١٤١٦ يف   ١٥٣٩العدد  ) الدعوة(هـ ، ويف جملة     ١٤٠٩
  . هـ٤/٩/١٤١٥ يف ٥٢٢

  .١٥٦٨٥حديث عبد اهللا بن الزبري بن العوام برقم ) نينيأول مسند املد(رواه اإلمام أمحد يف ) ٢(
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 ، ولكن مل يرد فيها حد حمدود إمنا جاء احلد والبيان يف الـصالة             ،فتضاع
أما بقية العمال كالصوم واألذكار وقراءة القرآن والصدقات فال أعلم فيها           

 وإمنا فيها يف اجلملة مـا يـدل علـى           ،نصاً ثابتاً يدل على تضعيف حمدد     
مـن صـام   (( : واحلديث الذي فيه.مضاعفة األجر وليس فيها حد حمدود   

 حديث ضعيف عنـد أهـل   )) رمضانمضان يف مكة كتب له مائة ألف ر
   .العلم

أعـين  ( أن املضاعفة يف احلرم الشريف مبكة ال شك فيهـا            :واحلاصل
ولكن ليس يف النص فيما نعلم حداً حمدوداً مـا عـدا        ) مضاعفة احلسنات 

   .الصالة فإن فيها نصاً يدل على أا مضاعفة مبائة ألف كما سبق
 فالذي عليه احملققون من أهل العلم أا ال تضاعف مـن            أما السيئات 

 أما العـدد فـال؛ ألن اهللا        ، ولكن تضاعف من جهة الكيفية     ،جهة العدد 
من جاء ِبالْحسنِة فَلَه عشر أَمثَاِلها ومن جـاء         ﴿سبحانه وتعاىل يقولك    

 فالسيئات ال تضاعف    .)١(﴾لَمونَِبالسيئَِة فَالَ يجزى ِإالَّ ِمثْلَها وهم الَ يظْ       
 بـل الـسيئة     ،من جهة العدد ال يف رمضان وال يف احلرم وال يف غريمهـا            

   .بواحدة دائماً وهذا من فضله سبحانه وتعاىل وإحسانه

ولكن سيئة احلرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي احلجة أعظم يف اإلمث            
   فسيئة يف ،من حيث الكيفية ال من جهة العدد

                                                
  . ١٦٠سورة األنعام ، اآلية ) ١(
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 وأكرب وأشد إمثا من سيئة يف جدة والطائف مثالً، وسـيئة يف             مكة أعظم 
رمضان وسيئة يف عشر ذي احلجة أشد وأعظم من سـيئة يف رجـب أو               

   . فهي تضاعف من جهة الكيفية ال من جهة العدد،شعبان وحنو ذلك

 ،أما احلسنات فإا تضاعف كيفية وعدداً بفضل اهللا سبحانه وتعـاىل          
 وان سيئة احلرم عظيمة وشديدة      ، يف سيئة احلرم   ومما يدل على شدة الوعيد    

 )١( ﴾ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم نِذقْه ِمن عذَاٍب أَِلـيمٍ         ﴿ :قول اهللا تعاىل  
   .فهذا يدل على أن السيئة يف احلرم عظيمة وحىت اهلم ا فيه هذا الوعيد

 فكيف حبال   ،ليموإذا كان من هم باإلحلاد يف احلرم يكون له عذاب أ          
 فإن إمثه يكون أكـرب      ؟من فعل اإلحلاد وفعل السيئات واملنكرات يف احلرم       

  وهذا كله يدلنا على أن السيئة يف احلرم هلا شـأن خطـري         ،من جمرد اهلم . 
 ألن ؛وكلمة إحلاد تعم كل ميل إىل باطل سواء كان يف العقيدة أو غريهـا         

 فإذا أحلد أي ،فنكَّر اجلميع﴾ لْحاٍد ِبظُلٍْمومن يِرد ِفيِه ِبِإ﴿ :اهللا تعاىل قال
   . فإنه متوعد ذا الوعيد– واإلحلاد هو امليل عن احلق –إحلاد 

 ،وقد يكون امليل عن العقيدة فيكفر فيكون ذنبه أعظم وإحلاده أكـرب           
  وقد يكون امليل إىل سيئة من السيئات كشرب 

                                                
  . ٢٥سورة احلج ، اآلية ) ١(
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ن عقوبته أخف وأقل من     اخلمر أو الزنا أو عقوق الوالدين أو أحدها فتكو        
هذا يدل على أنه إذا كان يرجع إىل الظلـم فـإن            " بظلم ".عقوبة الكافر 

 ، ويكون يف التعدي على الناس     ،األمر خطري جداً فالظلم يكون يف املعاصي      
 فإذا كان إحلاده بظلم نفسه باملعاصي أو بالكفر فهذا          ،ويكون بالشرك باهللا  

لم العباد بالقتل أو الضرب أو أخـذ         وإذا كان إحلاده بظ    ،نوع من اإلحلاد  
األموال أو السب أو غري ذلك فهذا نوع آخر، وكله يسمى إحلاداً وكلـه              

 لكن اإلحلاد الذي هو الكفر باهللا       .يسمى ظلماً وصاحبه على خطر عظيم     
  :واخلروج عن دائرة اإلسالم هو أشدها وأعظمها كما قال اهللا سـبحانه           

  . واهللا أعلم.)١(﴾مِإنَّ الشرك لَظُلْم عِظي﴿

  عرفة ليست من الحرم-١٠٠

امرأة أرادت أن تصلي يف عرفة فضايقها غصن شجرة فقطعته          : س
   )٢(. أفيدونا بارك اهللا فيكم؟ فما احلكم،وهي جاهلة

 شجر عرفة ليس مبحرم فقطع غصن منها ال         ،بسم اهللا واحلمد هللا   : ج
   .منها فال يضر ألن عرفة حالل وليست من احلرم فإذا قطع شيء ؛يضر

                                                
  . ١٣سورة لقمان ، اآلية ) ١(
  . هـ٨/١٢/١٤١٩ يف ١٢٢٨١العدد ) الندوة(نشر يف جريدة ) ٢(
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لقد ذهبت والديت إىل احلج وخالل اإلحرام نسيت فاقتلعت بعض          : س
   )١(الشجريات هل جيوز حجها وماذا جيب عليها اآلن أن تفعل؟

 فإذا كان إحرامها من امليقات فالـشجر        :هذه املسألة فيها تفصيل   : ج
هـل   ألنه ليس حبرم مثل ميقات أهل املدينة وميقات أ         ؛الذي قلعته ال يضر   

وهكذا ميقات اليمن وهكذا ميقات أهـل الـشام         ) وادي حمرم (الطائف  
 فما قلع منها من شجر أو نبـات فـال     ،ومصر والعراق كلها ليست حبرم    

 أما إن كانت اقتلعت أثناء إحرامها بـاحلرم وسـط   ،يضر وليس فيه شيء 
 ؛احلرم مبكة فهذا خطأ وليس عليها فيه شيء سوى التوبة إىل اهللا من ذلك             

 ألنه ليس هناك نص واضح يف إجياب قيمة ما يقلع من            : وثانياً ، جلهلها أوالً
  . الشجر أو النبات األخضر

  حكم قطع غرس بني آدم في الحرم-١٠١

   )٢(هل غرس بين آدم منهي عن قطعه يف احلرم؟: س

                                                
  .هـ٤/١٢/١٤٠٨ يف ٨العدد ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة ) ١(
  .من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) ٢(
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 وإمنا النهي عن قطع شـجرها       ،غرس بين آدم غري داخل يف النهي      : ج
أما ما كان إنباته من خنل وغريه فمـىت شـاء            ،النابت بغري إنبات اآلدمي   

   .قطعه

  حكم رعي الغنم في الحرم-١٠٢

   )١(صاحب الغنم إذا أرسل غنمه يرعى يف احلرم؟: س

   .الرعي ليس فيه بأس: ج

   خصوصية حمام مكة والمدينة-١٠٣

   )٢(هل هناك خصوصية حلَمام مكة واملدينة؟: س

ام املدينة سوى أنه ال     ليست هناك خصوصية حلمام مكة وال حلم      : ج
إن اهللا حرم مكـة     (( :يصاد وال ينفر مادام يف حدود احلرم لعموم حديث        

 ، وإمنا أحلت يل ساعة من ـار ،فلم حتل ألحد قبلي وال حتل ألحد بعدي 
   واحلديث رواه ،)٣( ))ال خيتلى خالها وال يعضد شجرها وال ينفر صيدها

                                                
  . من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) ١(
  . هـ١٤١٠العدد العاشر عام ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة ) ٢(
باب حتـرمي   ) احلج( يف    ، ومسلم  ٣١٨٩باب إمث الغادر للرب والفاجر برقم       ) اجلزية(رواه البخاري يف    ) ٣(

  . ١٣٥٣مكة وصيدها برقم 
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إن إبراهيم حرم مكـة وإين      (( :-صلى اهللا عليه وسلم   - وقوله   ،البخاري
رواه )١())حرمت املدينة ما بني البتيها ال يقطع عضاها وال يصاد صـيدها           

   )٢(.مسلم

  حكم قتل الجراد في الحرم-١٠٤

   )٣(لو قتلت املرأة جرادة أو جرادتني هل عليها كفارة؟: س

إذا قتل اجلراد بغري سبب فإنه يفدي بقيمته يف حق احملرم وهكـذا             : ج
   .ه يف احلرممن قتل

  )٤( حكم الفدية يف الصيد بالقتل املتعمد؟-١٠٥

   هل تلزم الفدية يف الصيد بالقتل املتعمد؟:س

  تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو حمرم أو قتله : ج
                                                

  . ١٣٦٢باب فضل املدينة برقم ) احلج(رواه مسلم يف ) ١(
ويف محام مكة إذا قتله اجلزاء وهو أن يذبح بدل احلمامة اليت قتلها شاة أو عدهلا صياماً أو إطعامـاً ؛                     ) ٢(

ن النعم حيكم به ذوا عدل منكم هدياً بـالغ  ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل م      : "لقول اهللا تعاىل    
وقد ذكر العلماء أن يف احلمامـة    " الكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره             

  . شاة 
  . من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام ) ٣(
  .من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام ) ٤(
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يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تقْتلُواْ الصيد وأَنـتم         ﴿ :يف احلرم لقول اهللا سبحانه    
و مرِمحعالن لَ ِمنا قَتثْلُ ماء مزا فَجدمعتِمنكُم م لَهن قَتاآلية)١(﴾م .   

 ألن اإلتـالف عنـدهم      ؛واجلمهور من أهل العلم أحلقوا املخطئ باملتعمد      
 لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية ال تلزم          .يستوي فيه املتعمد وغريه   

حملرم قد يبتلى بذلك من غري قـصد         وألن ا  ، وهذا هو األظهر   ،إال املتعمد 
يِريد اللّـه ِبكُـم     ﴿ :والسيما بعد وجود السيارات وقد قال اهللا سبحانه       

رسالْع ِبكُم ِريدالَ يو رس٢(﴾الْي(.   

   حديث الصعب بن جثامة رضي اهللا عنه-١٠٦
   أنه أهدى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 عنه أنه أهدى لرسول اهللا      حديث الصعب بن جثامة رضي اهللا     : س
صلى اهللا عليه وسلم محاراً وحشياً وهو باألبواء أوبودان فـرده عليـه             

 هل هـو ناسـخ      . متفق عليه  )٣(" إنا مل نرده عليك إال أنا حرم       ":وقال
  حلديث أيب قتادة رضي اهللا عنه يف قصة صيده احلمار الوحشي وهو غري 

                                                
  . ٩٥ملائدة ، اآلية سورة ا) ١(
  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ٢(
 ، ومسلم يف    ١٨٥٢باب إذا أهدي للمحرم محاراً وحشياً حياً مل يقبل برقم           ) احلج(رواه البخاري يف    ) ٣(
  . ١١٩٣باب حترمي الصيد للمحرم برقم ) احلج(
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وسلم ألصحابه وكـانوا     فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه        :حمرم قال 
 : قـال  . ال :قـالوا  "؟هل منكم أحد أعانه أو أشار إليه بشيء        ":حمرمني

 ألن حديث أيب قتادة يف احلديبية       .متفق عليه " فكلوا ما بقي من حلمه      "
   )١(وحديث الصعب يف الصلح؟

 ألن أبا قتادة مل يصده للمحرمني ومل يعينـوه          ؛ال تعارض بينهما  : ج
 حياً واحملـرم    -صلى اهللا عليه وسلم   -د أهداه للنيب     وأما الصعب فق   .عليه

ممنوع من الصيد احلي كما أنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله ولو كان               
 هذا هو اجلمع بني احلديثني ويدل علـى ذلـك أيـضاً             ،صاحبه قد ذحبه  

صيد (( : قال -صلى اهللا عليه وسلم   -حديث جابر رضي اهللا عنه أن النيب        
   واهللا ويل التوفيق .)٢( ))تصيدوه أو يصد لكمالرب لكم حالل ما مل 

   )٣(هل ورد يف بعض الروايات أنه حي؟: س

 ويف بعضها انه أهدي عجز محـار أو         ،يف بعض الروايات أنه حي    : ج
   ورواية رجل محار أو عجز محار ،رجل محار

                                                
  . من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام ) ١(
  . ١٨٥١باب حلم الصيد للمحرم برقم ) املناسك(د يف رواه أبو داو) ٢(
  .من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام ) ٣(
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   .حممولة على أنه صاده من أجل النيب عليه الصالة والسالم

   )١(ده ألجلهم أم أنه أهداه هلم؟أبو قتادة هل صا: س

   .مل يصده ألجلهم وإمنا أهداه هلم كما تقدم: ج

 

                                                
  . من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) ١(
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  باب دخول مكة
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  الطهارة عند اإلحرام بالحج أو العمرة-١٠٧

هل يشترط ملن أراد اإلحرام باحلج أو العمرة أن يكون علـى            : س
   )١( أفتونا يا مساحة الشيخ مأجورين؟طهارة أم ال

 فلو أحـرم    ،ة وال يف احلج وال يف القران       ال يف العمر   ،ليس بشرط : ج
على غري طهارة أو هو جنب أو أحرمت املرأة احلائض أو النفساء صـح              

 وهلذا حترم احلائض للحج  والعمرة ولكن ال تطوف بالبيت حـىت             ،ذلك
 وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غـري وضـوء صـح         ،تغتسل
 فليس من   ،يغتسل ويتوضأ  فيليب ويذكر اهللا ولكن ال يطوف حىت         ،إحرامه

   .شرط اإلحرام الطهارة

   السنة للمحرم االضطباع في طواف القدوم-١٠٨

 املعـروف أن    : من الطائف يقول يف سـؤاله      . ح . ص .األخ أ : س
 ولكننـا   ،كشف الكتف األمين للمحرم ال يكون إال يف طواف القدوم         

  نلحظ كثري من احملرمني 
                                                

مجع الشيخ  ) فتاوى إسالمية (هـ، ويف كتاب    ٩/١١/١٤١٩ يف   ١٦٨١العدد  ) الدعوة(نشر يف جملة    ) ١(
  . ٢٢٢ ص ٢حممد املسند ج
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 وأكثـرهم يـصلون   ،عمرميكشفوا من حال إحرامهم حىت انتهاء       
 أال ترون مساحتكم أن من املناسب الطلب من أئمة املساجد           .وهي مكشوفة 

   )١(يف املواقيت أن ينبهوا مثل هؤالء قبل تكبري للصالة أن يغطوا أكتافهم؟
 وهـو أن جيعـل      ،السنة للمحرم يف طواف القدوم أن يضطبع بردائه       : ج

 فإذا فرغ من الطواف     ، األيسر  وطرفيه على عاتقه   ،وسطه حتت إبطه األمين   
 لقول  ؛ وجعل الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعيت الطواف         ،أزال ذلك 

ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس       (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -النيب  
 وأصـحابه  -صلى اهللا عليه وسلم- وألن النيب  ،)٢( ))على عاتقه منه شيء   

 . العاتقني يف الصالة وخارجهـا     رضي اهللا عنهم كانوا يضعون الرداء على      
   .واهللا املوفق

هل األفضل للمحرم تغطية الكتفني أم الكشف عن أحدمها أثنـاء           : س
  )٣(اإلحرام؟

السنة للمحرم أن جيعل الرداء على كتفيه مجيعاً وجيعل طرفيـه علـى             : ج
 فإذا  ،-صلى اهللا عليه وسلم   - وهو الذي فعله النيب      ، هذا هو السنة   ،صدره

  وف طواف القدوم أراد أن يط

                                                
  ) . الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ) ١(
بـاب  ) الصالة( ، ومسلم يف     ٣٥٩باب إذا صلى يف الثوب الواحد برقم        ) الصالة(رواه البخاري يف    ) ٢(

  . ٥١٦الصالة يف الثوب الواحد برقم 
  . هـ٦/١/١٤١٧ يف ١٥٤٢العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ٣(
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 وأطرافـه   ، فجعل وسط ردائه حتت إبطه األمين      - اضطبع –للحج والعمرة   
 ، وكشف منكبه األمين يف حال طواف القدوم خاصـة       ،على عاتقه األيسر  

 فإذا انتهى من الطواف عدل الرداء       ،أي أول ما يقدم مكة للحج أو العمرة       
لى اهللا عليـه    ص- لقول النيب    ؛وجعله على منكبيه وصلى ركعيت الطواف     

ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس علـى عاتقـه منـه             (( :-وسلم
 والسنة أن يستر منكبيه بالرداء بعد طـواف    . متفق على صحته   )١( ))شيء

 وهلـذا   -صلى اهللا عليـه وسـلم     - لفعله   ؛القدوم وقبل ركعيت الطواف   
ـ     ،احلديث ه  ولو وضع الرداء ومل يسترمها يف وقت جلوسه أو أكله أو حتدث

 ، لكن السنة إذا لبس الرداء أن يكون علـى كتفيـه           ،مع إخوانه فال بأس   
  . - كما تقدم – إال يف حال طواف القدوم ،وأطرافه على صدره

  حكم الرمل-١٠٩

   )٢(ما حكم الرمل؟: س

سنة يف الطواف األول حني يقدم مكة حلج أو عمرة يف األشواط            : ج
  اع يف  وهو اإلسر،الثالثة األوىل من طواف القدوم

                                                
بـاب  ) الصالة(، ومسلم يف    ٣٥٩باب إذا صلى يف الثوب الواحد برقم        ) الصالة( يف   رواه البخاري ) ١(

  .٥١٦الصالة يف ثوب واحد برقم 
  . من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام)٢(
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 املـشي   ، أما األربعة األخرية فيمشي فيها مـشياً       ، ويسمى اجلذب  ،املشي
   .املعتاد تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك

  يجزئ الطواف-١١٠
 والسعي عن الطفل وحامله

هل جيزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله أم البـد مـن            : س
   )١(إفراده بطواف وسعي؟

 ،ي عن الطفل وحامله يف أصح قويل العلماء       جيزئ الطواف والسع  : ج
 وإن طاف به طوافاً مستقالً وسـعياً مـستقالً   ،إذا كان احلامل نوى ذلك    

   .كان ذلك أحوط

  الطواف من داخل-١١١
 حجر إسماعيل غير صحيح

رجل طاف من داخل حجر إمساعيل وسعى وحل اإلحـرام مث           : س
   )١( هل عليه إمث يف ذلك،ذهب إىل داره وجامع زوجته

                                                
هـ عندما كـان رئيـساً      ٤/٤/١٣٩٢ وتاريخ   ٤١٨٩/١/١إجابة صدرت من مكتب مساحته برقم       ) ١(

  . للجامعة اإلسالمية
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 فعليـه أن يعيـد      ، ألن طوافه غري صـحيح     ؛هذه العمرة فاسدة  : ج
 وعليه دم شاة تذبح يف مكة عن مجاعـة          ،الطواف والسعي ويقصر شعره   

البد أن  ، ألن طوافه من داخل احلجر غري صحيح       ،زوجته قبل إمتامه عمرته   
 مث يأيت بعمرة أخـرى      ،يطوف من وراء احلجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة       

 هذا هو الواجـب    ، عنها من امليقات الذي أحرم باألوىل منه       صحيحة بدالً 
   . لفساد عمرته األوىل بالوطء؛عليه

  الطهارة شرط لصحة الطواف-١١٢

   )٢(ما الدليل على أن الطواف البد فيه من الطهارة؟: س

 ملا أراد أن يطوف توضأ كمـا   -صلى اهللا عليه وسلم   -الدليل أنه   : ج
ملا أراد صلى اهللا عليـه       ": قالت ، اهللا عنها  يف الصحيحني عن عائشة رضي    

الطـواف  (( :- صلى اهللا عليـه وسـلم    - وقال ."وسلم أن يطوف توضأ   
 جاء هذا مرفوعاً وموقوفـاً      ،)٣( ))بالبيت صالة إال أن اهللا أباح فيه الكالم       

  على ابن عباس رضي اهللا 

                                                                                                                           
  . هـ١١/١٢/١٤١٠ يف ١٠العدد ) التوعية اإلسالمية باحلج(نشر يف جملة ) ١(
  ) . نور على الدرب(من برنامج ) ٢(
حديث رجل أدرك النيب صلى اهللا عليـه وسـلم بـرقم            ) مسند املكيني (رواه بنحوه اإلمام أمحد يف      ) ٣(

  . ٢٩٢٢باب إباحة الكالم يف الطواف برقم ) مناسك احلج( ، والنسائي يف ١٤٩٩٧
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  ولكنه ال يقال من جهة الـرأي فهـو يف          ، واملوقوف أصح إسناداً   ،عنهما
 ألن الصحايب إذا قال ما ال ميكن قوله من جهة الرأي فهو             ؛حكم املرفوع 

 إذا كان ممن ال ينقـل       -صلى اهللا عليه وسلم   -يف حكم املرفوع إىل النيب      
 وهذا القول ال تعلق له بأخبار بين إسـرائيل وال دخـل             ،عن بين إسرائيل  

 كمـا   ،-م صلى اهللا عليه وسل    - فهو يف حكم املرفوع إىل النيب      ،للرأي فيه 
   .يدل على ذلك حديث عائشة املذكور

خـذوا عـين    (( : طاف طاهراً وقـال    -صلى اهللا عليه وسلم   -فالنيب  
   .)١())مناسككم

يل قريبة اعتمرت يف رمضان وملا دخلت احلرم أحدثت حـدثاً           : س
 مث  ، خرج منها ريح وخجلت أن تقول ألهلها أريد أن أتوضـأ           ،أصغر

 ، لوحدها وتوضأت مث أتت السعي     طافت وملا انتهت من الطواف ذهبت     
   )٢( وجزاكم اهللا خرياً؟فهل عليها دم أم كفارة

 ألن من شرط صـحة الطـواف الطهـارة          ؛طوافها غري صحيح  : ج
   ، فعليها أن ترجع إىل مكة وتطوف بالبيت،كالصالة

                                                
  . ١٢٩٧باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم ) احلج(رواه بنحوه مسلم يف ) ١(
  ) . الدعوة(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من جملة ) ٢(
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 ألن أكثر أهل العلم ال جييز تقدميـه علـى           ؛ويستحب هلا أن تعيد السعي    
 وإن كانـت ذات زوج وقـد        ،يع رأسها وحتل   مث تقصر من مج    ،الطواف

 وعليها أن تـأيت بعمـرة   ،جامعها زوجها فعليها دم يذبح يف مكة للفقراء      
 ألن العمرة فـسدت     ؛جديدة من امليقات الذي أحرمت منه للعمرة األوىل       

 فعليها أن تفعل ما ذكرنا مث تأيت بالعمرة اجلديدة مـن امليقـات          ،باجلماع
 سواء كان ذلك يف احلال أو يف وقـت          ، منه الذي أحرمت للعمرة األوىل   

   . واهللا ويل التوفيق، حسب طاقتها،آخر

 امرأة تطهرت مث نامت يف السيارة وهي        :السائلة أم خالد تقول   : س
 وبقيت متمتعة حـىت احلـج       ، مث طافت ومل تتوضأ    ،يف طريقها إىل مكة   

   )١(. جزاكم اهللا خرياً؟وقضت حجها وحلت إحرامها فماذا عليها

 إذا كان النوم الذي جاءها كان على صفة         . واحلمد هللا  ، بسم اهللا  :ج
 أما إذا كانت مـستغرقة يف       ، فالنعاس ال ينقض الوضوء    ،النعاس فال حرج  

 فتكـون  ،النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من مل يطف بالبيـت  
 ، وطواف اإلفاضة وسعي اإلفاضة يكون عن طواف العمرة وسعيها         ،قارنة

   .واحلمد هللا

                                                
 ص ١٠هـ ، وقد سبق نشره يف الـد  ٧/١/١٤١٥ بتاريخ ١٤٤٥يف العدد   ) الدعوة(نشر يف جملة    ) ١(

  .  من هذا اموع١٤٢
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   من قطع طوافه لحدث أو-١١٣
 لحاجة هل يستأنفه أم يبني على ما مضى

 من القاهرة يقول يف سؤال      .ع. ن.  ق :األخ الذي رمز المسه   : س
 هل يلزمه قطع طوافـه أم       ، رجل شرع يف الطواف فخرج منه ريح       :له

   )١(يستمر؟

 أو مس فرج    ،إذا أحدث اإلنسان يف الطواف بريح أو بول أو مين         : ج
 يـذهب فيتطهـر مث يـستأنف        ،أشبه ذلك انقطع طوافه كالصالة    أو ما   
 لكن هذا هو الـصواب  ، واملسألة فيها خالف ، هذا هو الصحيح   ،الطواف

إذا فسا  (( :-صلى اهللا عليه وسلم   - لقول النيب    ؛يف الطواف والصالة مجيعاً   
 رواه أبو داود    )٢( )) وليعد الصالة  ، وليتوضأ ،أحدكم يف الصالة فلينصرف   

 لكن لو قطعه    ، والطواف من جنس الصالة يف اجلملة      ،بن خزمية وصححه ا 
 كمن طاف ثالثة أشواط مث أقيمت الصالة فإنـه يـصلي مث             ،حلاجة مثالً 

  يرجع فيبدأ من مكانه وال يلزمه الرجوع 

                                                
 ١٠هـ ، وقد سـبق نـشره يف جملـد    ١٤١٠ لشهر ذي احلجة   ١٥٦العدد  ) الة العربية (نشر يف   ) ١(
  .  من هذا اموع١٦٠ص

باب إذا أحـدث    ) الصالة( ، ويف    ٢٠٥باب من حيدث يف الصالة برقم       ) الطهارة(رواه أبو داود يف     ) ٢(
  . ١٠٠٥يف صالته برقم 
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 خالفاً ملا قاله بعض أهـل       ، بل يبدأ من مكانه ويكمل     ،إىل احلجر األسود  
 كمـا قـال   ، ال يلزمه ذلك:الصواب و. إنه يبدأ من احلجر األسود     :العلم

 أو أوقفه أحـد  ، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها  ،مجاعة من أهل العلم   
 وال حرج عليـه يف  ، فإنه يكمل طوافه، أو ما أشبه ذلك، أو زحام  ،يكلمه
  .  واهللا ويل التوفيق.ذلك

  

   حكم طواف من خرج من جرحه دم-١١٤

هل يؤثر ذلـك    يف حالة طوايف حدث يل جرح خرج منه دم ف         : س
   )١(علي؟

 ألن  ؛األرجح أنه ال يؤثر عليك إن شاء اهللا وطوافـك صـحيح           : ج
 ولـيس هنـاك     ؟خروج الدم باجلرح فيه خالف هل ينقض الوضوء أم ال         

 ،دليل واضح على نقضه الوضوء والسيما إذا كان الدم قليالً فإنه ال يـضر  
ـ     ،وبكل حال فالصواب يف هذه املسالة صحة الطواف        حة  إذ األصـل ص

 فاألفـضل هـو     ، واخلالف فيه معروف   ، وبطالنه مشكوك فيه   ،الطواف
   . هذا هو األصل وهذا هو األرجح،سالمة الطواف وصحته

                                                
فتاوى تتعلق بأحكام احلـج  ( ، ويف كتاب ٧٧ ص ٤العدد )  احلجالتوعية اإلسالمية يف (نشر يف جملة    ) ١(

  . ٣٤ص ) والعمرة والزيارة
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  حكم طواف من المس امرأة أجنبية-١١٥

رجل كان يطوف طواف اإلفاضة يف زحام شـديد والمـس           : س
جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً علـى             

  )١(وضوء أم ال؟ال

ملس اإلنسان جسم املرأة حال طوافه أو حال الزمحة يف أي مكان            : ج
 وقد تنازع الناس    . يف أصح قويل العلماء    ، وال يضر وضوءه   ،ال يضر طوافه  

   : على أقوال؟يف ملس املرأة هل ينقض الوضوء

   .ال ينقض مطلقاً: قيل

   . ينقض مطلقاً:وقيل

   . ينقض إن كان مع الشهوة:وقيل

واألرجح من هذه األقوال والصواب منها أنـه ال يـنقض الوضـوء             
 وأن الرجل إذا مس املرأة أو قبلها ال ينتقض وضـوءه يف أصـح               ،مطلقاً
   -صلى اهللا عليه وسلم- ألن الرسول ؛األقوال

                                                
فتـاوى  (هـ ، ويف كتـاب  ١٥/١٢/١٤١١ يف ١١العدد ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة   ) ١(

يف ذي القعـدة عـام   ) العـامل اإلسـالمي  ( ، ويف جملـة     ٣٢ص  ) تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة    
  . هـ١٤٠٦



  

 - ٢١٩ - 
 

 وألن األصل سالمة الوضوء وسالمة      ،قبل بعض نساءه مث صلى ومل يتوضأ      
نتقضة بشيء إال حبجة قائمة ال معـارض         فال جيوز القول بأا م     ،الطهارة

 أما  . وليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس املرأة مطلقاً           ،هلا
 فالصواب يف تفسريها أن املراد ـا     ،)١(﴾أَو الَمستم النساء  ﴿ :قوله تعاىل 

 ،فاملراد ا اجلماع   ﴾أَو الَمستم النساء  ﴿اجلماع  وهكذا القراءة األخرى      
 وليس املراد به جمرد مس املرأة كما يروى عن          ،كما قال ابن عباس ومجاعة    
 بل الصواب يف ذلك هو اجلماع كما يقوله ابن          ،ابن مسعود رضي اهللا عنه    

   .عباس رضي اهللا عنهما ومجاعة

وذا يعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة يف الطـواف أن طوافـه       
 قبلها فوضوئه صحيح مـا مل        ولو مس امرأته أو    ، وهكذا الوضوء  ،صحيح

 لكن ليس له أن ميس جسم امرأة ليست حمرماً له علـى             ،خيرج منه شيء  
   .وجه العمد

   حكم استالم الركن اليماني من الكعبة– ١١٦

ما حكم املسح أو اإلشارة إىل الركن اجلنويب الغـريب للكعبـة      : س
  املشرفة أثناء الطواف وكم عدد التكبريات 

                                                
   .٦سورة املائدة ، اآلية ) ١(



  

 - ٢٢٠ - 
 

   .)١( أفيدونا جزاكم اهللا خرياً؟ند احلجر األسوداليت تقال عنده وع

يشرع للطائف أن يستلم احلجر األسود والركن اليماين يف كـل           : ج
 كما يستحب له تقبيل احلجر األسود خاصـة         ،شوط من أشواط الطواف   
 حىت يف الشوط األخري إذا تيسر ذلك من دون          ،يف كل شوط مع االستالم    

لزحام ويشرع أن يشري إىل احلجر األسود        أما مع املشقة فيكره له ا      ،مشقة
 أما الركن اليماين فلم يرد فيما نعلم ما يدل علـى            ،بيده أو عصاه ويكرب   

 ، وإمنا يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة وال يقبلـه           ،اإلشارة إليه 
 أما مع املشقة فال يشرع لـه        ،"اهللا أكرب "أو  "  بسم اهللا واهللا أكرب    :ويقول
 لعدم ورود ذلك عن     ؛ يف طوافه من دون إشارة أو تكبري        وميضي ،استالمه

 كمـا   –النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه رضـي اهللا عنـهم              
التحقيق واإليضاح لكثري مـن مـسائل احلـج        (أوضحت ذلك يف كتايب     

  . -) والعمرة والزيارة

 ،أما التكبري فيكون مرة واحدة وال أعلم ما يدل على شرعية التكـرار   
   يف طوافه كله ما تيسر من الدعوات واألذكار ويقول

                                                
العـدد  ) الريـاض (هـ، ويف جريـدة     ٢٨/٥/١٤١٧ وتاريخ   ١٥٦٢العدد  ) الدعوة(نشر يف جملة    ) ١(

العدد ) البالد(، ويف جريدة    ١٣١اجلزء األول ص    ) الدعوة(هـ، ويف كتاب    ٢٩/١١/١٤١٨ يف   ١٠٨٦٨
  .هـ٩/١٢/١٤١٧ يف ١٤٩٠٣
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 أنـه   -صلى اهللا عليه وسلم   - وخيتم كل شوط مبا ثبت عن النيب         ،الشرعية
ِوِمنهم من يقُولُ ربنـا     ﴿ : وهو الدعاء املشهور   ،كان خيتم به كل شوط    

         الن ذَابا عِقنةً ونسِة حِفي اآلِخرةً ونسا حينا ِفي الدومجيـع   .)١(﴾اِرآِتن 
 أما الركنـان    .األذكار والدعوات يف الطواف والسعي سنة وليست واجبة       

 ألن  ؛اللذان يليان احلجر فال يشرع مسحهما وال أن خيصا بذكر أو دعاء           
 : وقد قـال اهللا سـبحانه      ،-صلى اهللا عليه وسلم   -ذلك مل ينقل عن النيب      

﴿      ووِل اللَِّه أُسسِفي ر كَانَ لَكُم ةٌ لَقَدنسوقال عليـه الـصالة      .)٢(﴾ةٌ ح 
   . واهللا ويل التوفيق)٣( ))من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد(( :والسالم

رأيت الناس يتمسحون باملقام وحيبونه ويتمـسحون بـأطراف    : س
   )٤( وضح احلكم يف ذلك؟،الكعبة

التمسح باملقام أو جبدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر ال جيوز            : ج
 وإمنا قبل   -صلى اهللا عليه وسلم   - ومل يفعله النيب     ،ال أصل له يف الشريعة    و

  احلجر األسود واستلمه واستلم 

                                                
  . ٢٠١سورة البقرة ، اآلية ) ١(
  . ٢١سورة األحزاب ، اآلية ) ٢(
باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات      ) األقضية(رواه البخاري معلقاً يف باب النجش ، ومسلم يف          ) ٣(

  .١٧١٨األمور برقم 
  . هـ١١/١٢/١٤١٠ يف ١٠العدد ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة ) ٤(



  

 - ٢٢٢ - 
 

 ملا دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخـده         ،جدران الكعبة من الداخل   
صـلى اهللا   - أما يف اخلارج فلم يفعل       ،يف جدارها وكرب يف نواحيها ودعا     

صلى اهللا عليه   - وقد روي عنه     ، ثبت عنه   شيئاً من ذلك فيما    -عليه وسلم 
 وإمنـا  ، ولكنها رواية ضـعيفة  ، أنه التزم امللتزم بني الركن والباب      -وسلم

 وامللتزم  ، فمن فعله فال حرج    .فعل ذلك بعض الصحابة رضوان اهللا عليهم      
 أما كونه يتعلق بكسوة الكعبـة أو        . وهكذا تقبيل احلجر سنة    ،ال بأس به  

 لعدم نقلـه    ؛ فكل ذلك ال أصل له وال ينبغي فعله        ،جبدراا أو يلتصق ا   
 ، وال عن الـصحابة رضـي اهللا عنـهم   -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب   

 ؛وكذلك التمسح مبقام إبراهيم أو تقبليه كل هذا ال أصل له وال جيوز فعله             
أما سؤال الكعبة أو دعاؤهـا أو طلـب   .ألنه من البدع اليت أحدثها الناس   

 فالذي يطلـب    ، وهو عبادة لغري اهللا    ، شرك أكرب ال جيوز    الربكة منها فهذا  
من الكعبة أن تشفي مريضه أو يتمسح باملقام يرجو الشفاء منه فهـذا ال              

  . - نسأل اهللا السالمة– بل هو شرك أكرب ،جيوز

  الدعاء في الطواف-١١٧

  

 عن مدى صحة الـدعاء      :من مصر تسأل  . ع. ع. ز/ القارئة  : س
   يف الطوافأثناء احلج أو العمرة
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 وهل للطواف والـسعي يف      ،)أخرجين من الظلمات إىل النور    ( بـ  
 أم أن   ،احلج أدعية حمددة كما يف كتاب يقرؤه احلجـاج واملعتمـرون          

 أفتـوين   ؟الدعاء مبا ورد وصح من آيات وأحاديث بدون حتديـد أوىل          
   )١(.مأجورين وجزيتم خرياً

يـسر اهللا مـن     يشرع يف الدعاء والذكر والطواف والسعي مبـا         : ج
 ولـيس يف ذلـك      ،األذكار الشرعية والدعوات الطيبة اليت ال حمذور فيها       

 إال أنه يستحب ختم كل شوط من أشواط الطواف الـسبعة    ،شيء حمدود 
ِوِمنهم من يقُولُ ربنا آِتنا ِفي الدنيا حـسنةً وِفـي           ﴿ :بالدعاء املعروف 

   ذَابا عِقنةً ونسِة حارِ اآلِخر؛ اليمـاين واألسـود    : بني الركنني  ،)٢(﴾ الن 
 كما يشرع التكبري عنـد      ،-صلى اهللا عليه وسلم   -لثبوت ذلك عن النيب     

 ، وعند اإلشارة إليه إذا مل يتيسر اسـتالمه        ،استالم احلجر األسود وتقبيله   
بسم اهللا واهللا    ":وهكذا يشرع عند استالم الركن اليماين أن يقول الطائف        

 على الصفا واملروة مجيع األذكار والدعاء الواردة عن النيب           ويشرع ."أكرب
 :صلى اهللا عليه وسلم مع رفع اليدين واستقبال الكعبة وقراءة قوله تعـاىل            

  ، )٣( ﴾ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعآِئِر اللِّه﴿

                                                
  ) . العربيةالة(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ) ١(
  .٢٠١سورة البقرة ، اآلية ) ٢(
  . ١٥٨سورة البقرة ، اآلية ) ٣(
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ِإنَّ ﴿: قـائالً  -صلى اهللا عليه وسلم   -عند البدء يف السعي كما فعل النيب        
آِئِر اللّهِ    الصعةَ ِمن شورالْمواهللا ويل   .)١(" نبدأ مبـا بـدأ اهللا بـه         ﴾فَا و 

   .التوفيق

  حكم الطواف وراء المقام أو وراء زمزم-١١٨

   )٢(ما حكم الطواف وراء املقام أو وراء زمزم؟: س

 ولكـن   ،ال حرج يف ذلك حىت لو طاف يف األروقة أجزأه ذلك          : ج
 وإذا كان هناك سعة وليس فيه زمحـة         ،ضلكل ما دنا من الكعبة كان أف      

 وال حرج   ، وإن شق عليه ذلك طاف من بعيد       ،فدنا من الكعبة فهو أفضل    
   .يف ذلك

  اإلكثار من الطواف والصالة-١١٩

   )٣(هل األفضل تكرار الطواف أم التطوع بصالة؟: س

  

                                                
  . ١٢١٨باب حجة النيب صلى اله عليه وسلم برقم ) احلج(رواه مسلم يف ) ١(
  . هـ١٥/١٢/١٤١١ يف ١١العدد ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة ) ٢(
  . هـ١٥/١٢/١٤١١ يف ١١عدد ال) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة ) ٣(
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 لكن األوىل أن جيمع بـني األمـرين         ،يف التفضيل بينهما خالف   : ج
 وبعض العلماء فـضل     ،صالة والطواف حىت جيمع بني اخلريين     فيكثر من ال  

 فاسـتحب أن    ، ألم ال جيدون الكعبة يف بلدام      ؛الطواف يف حق الغرباء   
 ألا أفـضل مـن   ؛ وقوم فضلوا الصالة،يكثروا من الطواف ماداموا مبكة   

 ، فاألفضل واألوىل فيما أرى أن يكثر من هذا ويكثر مـن هـذا      ،الطواف
   . يساهم يف هذا ويف هذا، حىت ال يفوته فضل أحدمها،اًوإن كان غريب

هل الرسول عليه الصالة والسالم يف آخر شوط من طوافـه           : س
   )١(كرب؟

 كلما حاذى احلجر كـرب      -صلى اهللا عليه وسلم   -نعم كان النيب    : ج
   .يف الشوط األخري والشوط األول واألشواط اليت بينها

أم ال حكم من شك هل أتم سبعة أشواط -١٢٠  

ما حكم من مل يدقق يف طواف القدوم أي ساوره شك يف أنـه              : س
   )٢(أمت سبعة أشواط أو مل يتم مث سعى؟

                                                
  .من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) ١(
  .هـ١٤١٨من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف دروس املسجد احلرام عام ) ٢(
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إذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف أو حني االنـصراف مـن             : ج
 أما إذا كان الشك وهو يطـوف        ،الطواف فالشك الطارئ ال يلتفت إليه     

ة فعليـه أن يكمـل       فإذا شك هل طاف ستة أو سبع       ،فالواجب أن يتمم  
 وهو فيما يظهر لـه أن       ، أما إذا كان الشك مل يطرأ إال بعد ذلك         ،السابع

 ، فليس على التشكيك عمـل     ،مكمل مث جاءه الشيطان وشككه فيما بعد      
 إن كان طواف    ،وعليه إذا كان الشك من حني الطواف أن يعيد الطواف         

اخلارجيـة   وطواف القدوم من الـبالد       ،القدوم ملن جاء من بالد خارجية     
جيزئه عنه طواف اإلفاضة بعد ذلك إذا كان قارناً أو مفرداً وبقـي علـى               

 أما إذا كان متمتعاً     ،إحرامه فإن طوافه بعد احلج يكفيه عن طواف القدوم        
 لكن  ،وطاف طواف القدوم ومل جيزم تلك الساعة فإنه يعترب كأنه ما طاف           

 ألن طوافـه يعتـرب   ؛اًيكون قارناً إذا كان متمتعاً وأحرم باحلج يكون قارن   
 ألن الـشك  ؛ أما إذا كان الشك طرأ بعد ذلك فال يعترب هذا الشك  ،الغياً

  . بعد العبادة ال يلتفت إليه

  حكم دخول النساء إلى-١٢١
  وقت الزحام من أجل الطوافمكة

  ما رأيكم يف دخول املرأة للطواف يف ليايل : س
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   )١(اجلُمع وغريها مع ما تعلمون من االزدحام؟

 ؛عدم دخول النساء إىل مكة من أجل الطواف أفضل من دخوهلن          : ج
 وال حيـصل منـهن      ،ألن يف األغلب ال حيصل منهن التحجب املشروع       

 وبـذلك يعلـم أن عـدم        ،التحرز من مزامحة الرجال عند احلجر وغريه      
 ألن درء املفاسد مقدم علـى جلـب         ؛دخوهلن أوىل وأفضل من دخوهلن    

 واملضرة احلاصلة بـذلك     ،لحة يف دخوهلن ختصهن    ال سيما واملص   ،املصاحل
 ، كما هو ظاهر من حال النساء اليوم إال من رحـم اهللا            ،تضرهن وغريهن 
   .واهللا ويل التوفيق

  كل طواف يشرع بعده ركعتان-١٢٢

هل بعد طواف اإلفاضة وطواف الوداع صالة ركعتني خلـف       : س
   )٢(. جزاكم اهللا خرياً؟ وما هو الدليل على ذلك،املقام

 صـلى   - ألن النيب  ؛كل طواف يشرع بعده ركعتان خلف املقام      : ج
   والنيب . كان إذا طاف صلى ركعتني-اهللا عليه وسلم

                                                
  ) . اجلامعة اإلسالمية(نشر يف جملة ) ١(
  . هـ١٤٠٢عام من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية ) ٢(
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 ملا طاف طواف الوداع يف حجته صلى ركعتني مث          -صلى اهللا عليه وسلم   -
 ومن مل يتيسر له أن يـصلي خلـف          .سافر عليه الصالة والسالم للمدينة    

   . واهللا املوفق. املسجداملقام صلى يف أي مكان يف

   ركعتا الطواف-١٢٣
   خلف المقام سنة وليست واجبة

هل ركعتا الطواف خلف املقام تلزم لكل طواف وما حكم من           : س
   )١(نسيها؟

 . جتزئ الركعتان يف كل مكان مـن احلـرم         ،ال تلزم خلف املقام   : ج
   .فيق واهللا ويل التو. ألا سنة وليست واجبة؛ومن نسيها فال حرج عليه

هل جيب على الطائف بالكعبة املـشرفة أن يـصلي ركعـيت            : س
الطواف خلف مقام إبراهيم أو جيوز أن يصليهما يف أي مكـان مـن              

   )٢(احلرم؟

ال جيب على الطائف أن يصلي الركعتني خلف مقـام إبـراهيم            : ج
   وإن ،ولكن يشرع له ذلك إذا تيسر من دون مشقة

                                                
  . ٨٦٠٢نشر يف جريدة املدينة العدد ) ١(
  . هـ١٤١٩ شوال ٢٥ يف ١٦٧٩العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ٢(



  

 - ٢٢٩ - 
 

ام أو يف أي مكان من احلرم أجـزأه         صالمها يف أي مكان من املسجد احلر      
 بل ينبغي له    ، وال يشرع له أن يزاحم الطائفني ألدائهما حول املقام         ،ذلك

 ألن عمر رضي    ؛أن يتباعد عن الزحام وأن يصليهما يف بقية املسجد احلرام         
اهللا عنه صلى ركعيت الطواف يف بعض طوافه بذي طوى وهي من احلـرم              

لك أم سلمة رضي اهللا عنـها صـلت          وكذ ،لكنها خارج املسجد احلرام   
 أو  ، والظاهر أن سبب ذلك الزحام     ،لطواف الوداع خارج املسجد احلرام    

   .أرادت بذلك أن تبني للناس التوسعة الشرعية يف هذا األمر

   الشرب من ماء زمزم سنة– ١٢٤

   )١(هل هناك حديث صحيح عن فائدة ماء زمزم؟: س

على أنه ماء شريف وماء     ماء زمزم قد دلت األحاديث الصحيحة       : ج
 قـال يف    -صلى اهللا عليه وسـلم    - وقد ثبت يف الصحيح أن النيب        ،مبارك
   ،)٢())إا مباركة إا طعام طعم(( :زمزم

                                                
التوعية ( ، ويف جملة     ١٣١لسماحته ص   ) فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة     (نشر يف كتاب    ) ١(

  . هـ١٤١٠العدد العاشر سنة ) اإلسالمية يف احلج
  . ٢٤٧٣باب فضائل أيب ذر برقم ) فضائل الصحابة(لم يف رواه مس) ٢(
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   .)١())وشفاء سقم(( :زاد يف رواية عند أيب داود بسند جيد

 وأـا   ، وأا طعام طعم وشفاء سقم     ،فهذا احلديث يدل على فضلها    
صلى اهللا عليه وسلم    -لشرب منها كما شرب منها النيب        والسنة ا  ،مباركة

 وهي طعام طيب طعام مبارك طعام يشرع التناول منه          ،وملا فيها من الربكة   
، وهذا احلديث الصحيح    -صلى اهللا عليه وسلم   - كما فعله النيب     ،إذا تيسر 

 ، وأا طعام طعم وشفاء سقم  ، وأا مباركة  ،يدلنا على ما تقدم من فضلها     
 وجيوز له الوضوء    ،ستحب للمؤمن أن يشرب منها إذا تيسر له ذلك        وأنه ي 
 والغسل من اجلنابة إذا دعت احلاجة إىل        ، وجيوز أيضاً االستنجاء منها    ،منها
 مث  ، وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه نبع املاء من بني أصـابعه              ،ذلك

ـ             ام أخذ الناس حاجتهم من هذا املاء ليشربوا وليتوضـئوا وليغـسلوا ثي
 وماء زمزم إن مل يكن مثل املاء الذي نبع مـن            ، كل هذا واقع   ،وليستنجوا

 فكالمهـا مـاء     ،بني أصابع النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن فوق ذلك          
 وغسل الثياب من املاء     ، فإذا جاز الوضوء واالغتسال واالستنجاء     ،شريف

   .اء زمزمالذي نبع من بني أصابعه صلى اهللا عليه وسلم فهكذا جيوز من م

   وال ،وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه

                                                
  . ٤٥٧رواه أبو داود الطيالسي يف مسنده برقم ) ١(
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 وال حـرج يف     ، وال حرج يف غسل الثياب منه      ،حرج يف الوضوء منه   
   . واحلمد هللا.االستنجاء منه إذا دعت احلاجة إىل ذلك

  صفة السعي-١٢٥

 وما عـدد    ، ومن أي مكان يبدأ الساعي     ،ما هي صفة السعي   : س
   )١(أشواطه؟

 أوهلـا يبـدأ     ، والعدد سبعة أشواط   ،ن الصفا وخيتم باملروة   يبدأ م : ج
 ويكـرر   ، يذكر اهللا فيها ويسبحه ويـدعو      ،بالصفا وآخرها ينتهي باملروة   

 رافعـاً يديـه مـستقبالً    ،الدعاء والتكبري على الصفا واملروة ثالث مرات   
   . لفعله صلى اهللا عليه وسلم ذلك؛القبلة

   حكم من نسي بعض أشواط السعي١٢٦

رجل أتى بعمرة وترك أربعة أشواط من السعي نسياناً أو جهالً           : س
   )٢(فماذا عليه؟

  

                                                
  . هـ١٢/١٢/١٤١١ يف ٩٨٦٩العدد ) الندوة(نشر يف جريدة ) ١(
  . هـ١٠/١٢/١٤١٠ يف ١٠يف العدد ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة ) ٢(
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عليه أن يكملها فيأيت ا حىت يتم سعيه سواء كان يف احلج أو يف              : ج
 وإن سافر إىل بلده فعليه أن يرجع إىل مكة ويكمل األشواط الـيت           ،العمرة

 من أهله حـىت      وهو يف حكم اإلحرام الذي مينعه      ،تركها حىت تتم عمرته   
  .  وإن أعاد السعي كله فهو  أحوط،يكمل عمرته

  ال تشترط المواالة بين أشواط السعي١٢٧

مجاعة سعوا بني الصفا واملروة فأتوا خبمسة أشواط مث خرجـوا           : س
من املسعى ومل يذكروا الشوطني الباقيني إال بعد أن حتولوا إىل رحـاهلم             

   )١(فما احلكم؟

سة أشواط مث ذهبوا إىل رحاهلم ومل يتذكروا        هؤالء الذين سعوا مخ   : ج
 وهذا  ، عليهم الرجوع حىت يكملوا الشوطني وال حرج       ،الشوطني اآلخرين 

 وغن  ، ألن املواالة بني أشواط السعي ال تشترط على الراجح         ؛هو الصواب 
 لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالـشوطني         ،أعادوه من أوله فال بأس    

   . من قويل العلماء يف ذلك هذا هو األرجح،ويكملوا

                                                
  .٣٤ص ) بأحكام احلج والعمرة والزيارةفتاوى تتعلق (نشر يف كتاب ) ١(
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   حكم من بدأ بالمروة في السعي– ١٢٨

أنا شيخ كبري وطفت للعمرة مث سعيت سبعة أشواط ولكـين           : س
   )١( فما حكم ذلك؟،بدأت من املروة وقصرت يف الصفا ولبست املخيط

 إال إذا كان سعى     ، ألنه فاته شوط   ؛هذا عليه أن يأيت بشوط آخر     : ج
 لكونه بـدأ    ؛ والشوط األول يكون الغياً ال يضره      ،مثانية أشواط فال حرج   

 املقصود أنه إذا كان بدأ باملروة وختم بالصفا مثانيـة أشـواط             ،من املروة 
 أما إن كانت سبعة فقد فاتـه شـوط         ،يكون له منها سبعة أشواط كاملة     

 والتقـصري األول ال     ، ويعيد تقصري رأسه حىت تتم عمرتـه       ،وعليه تكملته 
 والشوط األول الذي بـدأه مـن        ،بل أن يكمل السعي    ألنه قصر ق   ؛يكفيه

  . املروة ال يعترب

   يجب الحلق أو التقصير-١٢٩
  على الحاج وإن كان ينوي أن يضحي

  

  الرجل ينوي احلج ويعقد / مساحة الشيخ : س

                                                
  . هـ١١/١٢/١٤١٠ يف ١٠العدد ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة ) ١(



  

 - ٢٣٤ - 
 

 فمـا احلكـم إذا      ،النية أن يكون متمتعاً وهو وصي على أضاحي       
   )١(ة؟رغب يف إحالل إحرامه بعد أداء مناسك العمر

 سواء كان وكيالً أو مـضحياً عـن      ،جيب عليه احللق أو التقصري    : ج
   . إذا كان متمتعاً بالعمرة قبل أن يفعل شيئاً من حمظورات اإلحرام،نفسه

  

                                                
  . بالسليل) اجلزيرة(إجابة صدرت من مكتب مساحته عن أسئلة مقدمة من مندوب جريدة ) ١(
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  والعمرةباب صفة الحج 
 يوم التروية) ١(
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   هكذا حج الرسول صلى اهللا عليه وسلم-١٣٠

احلمد هللا وحده والصالة والسالم على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى           
   )١(.به ومن تبعهم بإحسان على يوم الدينآله وأصحا

   :أيها املسلمون من حجاج بيت اهللا احلرام

 كما  ،أسأل اهللا لنا ولكم التوفيق ملا يرضيه والعافية من مضالت الفنت          
 ،أسأله سبحانه أن يوفقكم مجيعاً ألداء مناسككم على الوجه الذي يرضيه          

   .وفقني إنه خري مسؤول وأن يردكم إىل بالدكم ساملني م،وأن يتقبل منكم

إن وصييت للجميع هي تقوى اهللا سـبحانه يف مجيـع           :أيها املسلمون 
 وإن أهـم    ، واحلذر من أسباب غـضبه     ، واالستقامة على دينه   ،األحوال

الفرائض وأعظم الواجبات هو توحيـد اهللا واإلخـالص لـه يف مجيـع              
ألقـوال   يف ا  -صلى اهللا عليه وسـلم    - مع العناية باتباع رسوله      ،العبادات
 وأن تؤدوا مناسك احلج وسائر العبادات على الوجـه الـذي            ،واألعمال

شرعه اهللا لعباده على لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا            
   وإن أعظم املنكرات .وسيدنا حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                                
اليت تصدر  ) التوحيد(جملة  ، طبع مكتبة السنة مبصر ، ويف        ) فتاوى وتنبيهات ونصائح  (نشر يف كتاب    ) ١(

  . عن مجاعة أنصار السنة احملمدية مبصر
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 بعـضها   وأخطر اجلرائم هو الشرك باهللا سبحانه ن وهو صرف العبادة أو          
ِإنَّ اللّه الَ يغِفر أَن يشرك ِبِه ويغِفـر         ﴿ :لغريه سبحانه لقول اهللا عز وجل     

صلى اهللا  - وقوله سبحانه خماطباً نبيه حممد       .)١( ﴾ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاء    
ت ولَقَد أُوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك لَِئن أَشـركْ         ﴿ :-عليه وسلم 

اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَتو لُكمع طَنبح٢(﴾لَي(.   

 مل حيج بعـد     -صلى اهللا عليه وسلم   -إن نبينا   :حجاج بيت اهللا احلرام   
 وذلـك يف آخـر      ،هجرته إىل املدينة إال حجة واحدة وهي حجة الوداع        

 وقد علم الناس فيها مناسـكهم بقولـه         ،-صلى اهللا عليه وسلم   -حياته  
 )٣( ))خذوا عين مناسـككم   (( :-صلى اهللا عليه وسلم   - وقال هلم    ،وفعله

فالواجب على املسلمني مجيعاً أن يتأسوا به يف ذلك وأن يؤدوا مناسـكهم        
 ألنه صلى اهللا عليه وسلم هو املعلم املرشـد          ؛على الوجه الذي شرعه هلم    

 بـأن   وأمر اهللا عباده،وقد بعثه اهللا رمحة للعاملني وحجة على العباد أمجعني     
 وأنه الدليل   ،يطيعوه وبني أن اتباعه هو سبب دخول اجلنة والنجاة من النار          

 ﴿: كما قال اهللا تعـاىل     ،على صدق حب العبد لربه وعلى حب اهللا للعبد        
    ــذُوه ــولُ فَخـــ ــاكُم الرســـ ــا آتـــ ومـــ

                                                
   .٤٨سورة النساء ، اآلية ) ١(
   .٦٥سورة الزمر ، اآلية ) ٢(
   .١٢٩٧باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم ) احلج(رواه بنحوه مسلم يف ) ٣(
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ـ    ﴿ : وقال سبحانه  ،)١(﴾وما نهاكُم عنه فَانتهوا    آتلَاةَ ووا الـصأَِقيموا و
مـن  ﴿ : وقال عز وجـل  ،)٢(﴾الزكَاةَ وأَِطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ    

    اللّه أَطَاع ولَ فَقَدسِطِع الرِفـي     ﴿ : وقال سبحانه  ،)٣(﴾ي كَانَ لَكُم لَقَد
كَر اللَّـه   رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَ          

ِتلْك حدود اللِّه ومن يِطِع اللّـه ورسـولَه         ﴿ : وقال سبحانه  ،)٤(﴾كَِثريا
          ِظيمالْع زالْفَو ذَِلكا وِفيه اِلِدينخ ارها اَألنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج ِخلْهدي  

      دي هوددح دعتيو ولَهسرو ِص اللّهعن يمو      ذَابع لَها وا ِفيهاِلدا خارن ِخلْه
ِهنيوقال عز وجل   ،)٥( ﴾م : ﴿         كُمولُ اللِّه ِإلَـيسي رِإن اسا النها أَيقُلْ ي

             ِميـتيِيي وحي وِإالَّ ه ِض ال ِإلَهاَألراِت واومالس لْكم ا الَِّذي لَهِميعج
ِلِه النِبي اُألمي الَِّذي يؤِمن ِباللِّه وكَِلماِتـِه واتِبعـوه          فَآِمنواْ ِباللِّه ورسو  

قُلْ ِإن كُنتم تِحبونَ اللّه فَـاتِبعوِني       ﴿ : وقال تعاىل  ،)٦(﴾لَعلَّكُم تهتدونَ 
كُموبذُن لَكُم ِفرغيو اللّه كُمِببحواآليات يف هذا املعىن ،)٧( ﴾ي   

                                                
   .٧سورة احلشر ، اآلية ) ١(
  . ٥٦سورة النور ، اآلية ) ٢(
   .٨٠سورة النساء ، اآلية ) ٣(
  . ٢١سورة األحزاب ، اآلية ) ٤(
  . ١٤، ١٣سورة النساء ، اآليتان ) ٥(
  . ١٥٨سورة األعراف ، اآلية ) ٦(
   ٣١ سورة آل عمران ، اآلية )٧(
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 والصدق  ، فوصييت لكم مجيعاً ولنفسي تقوى اهللا يف مجيع األحوال         .ةكثري
 يف أقواله وأفعالـه لتفـوزوا       -صلى اهللا عليه وسلم   -يف متابعة نبيه حممداً     

   .بالسعادة والنجاة يف الدنيا واآلخرة

 ملـا   -صلى اهللا عليه وسـلم    - إن نبينا حممداً     :حجاج بيت اهللا احلرام   
 وأمر  ،جة توجه من مكة املكرمة إىل مىن ملبياً       كان يوم الثامن من ذي احل     

أصحابه رضي اهللا عنهم أن يهلوا باحلج من منازهلم ويتوجهوا إىل مىن ومل             
 فدل ذلك على أن السنة ملن أراد احلج من أهل مكة            ،يأمر بطواف الوداع  

وغريهم من املقيمني فيها ومن احمللني من عمرم وغريهم من احلجاج أن            
ىن يف اليوم الثامن ملبني باحلج وليس عليهم أن يـذهبوا إىل            يتوجهوا إىل م  

 ويستحب للمسلم عنـد     .املسجد احلرام للطواف بالكعبة طواف الوداع     
إحرامه باحلج أن يفعل ما يفعله يف امليقات عند اإلحـرام مـن الغـسل               

 عائشة بذلك ملا    -صلى اهللا عليه وسلم   - كما أمر النيب     ،والطيب والتنظيف 
ام باحلج وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصاا احلـيض عنـد       أرادت اإلحر 

دخول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إىل مىن فأمرها صـلى اهللا             
عليه وسلم أن تغتسل ول باحلج ففعلت ذلك فصارت قارنة بني احلـج             

 وأصحابه رضـي    -صلى اهللا عليه وسلم   - وقد صلى رسول اهللا      .والعمرة
 والعصر واملغرب والعشاء والفجر قصراً دون مجـع  اهللا عنهم يف مىن الظهر 
  وهذا هو السنة تأسياً 
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 ويسن للحجاج يف هذه الرحلة أن يـشتغلوا         .-صلى اهللا عليه وسلم   -به  
بالتلبية وبذكر اهللا عز وجل وقراءة القرآن وغري ذلك من وجـوه اخلـري              
كالدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عـن املنكـر واإلحـسان إىل             

 -صلى اهللا عليـه وسـلم     - فلما طلعت الشمس يوم عرفة توجه        ،الفقراء
 فلما  ،وأصحابه رضي اهللا عنهم إىل عرفات منهم من يليب ومنهم من يكرب           

وصل عرفات نزل بقبة من شعر ضربت له بنمرة غريب عرفة واستظل ـا           
 فدل ذلك على جواز أن يستظل احلجاج باخليـام          ،عليه الصالة والسالم  

 فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الـصالة والـسالم   .حنوهاوالشجر و 
 وحذرهم مـن الربـا    ، وعلمهم مناسك حجهم   ،وخطب الناس وذكرهم  

 ، واخربهم أن دماءهم وأمواهلم وأعراضهم عليهم حـرام  ،وأعمال اجلاهلية 
 ،-صلى اهللا عليـه وسـلم     -وأمرهم باالعتصام بكتاب اهللا وسنة رسوله       

-ا داموا معتصمني بكتاب اهللا وسـنة رسـوله   وأخربهم أم لن يضلوا م  
فالواجب على مجيع املسلمني أن يلتزمـوا ـذه         . -صلى اهللا عليه وسلم   

 وجيب على حكام املسلمني مجيعاً      ،الوصية وأن يستقيموا عليها أينما كانوا     
 وأن  ،-صـلى اهللا عليـه وسـلم      -أن يعتصموا بكتاب اهللا وسنة رسوله       

ن يلزموا شعوم بالتحاكم هلما وذلك هـو         وأ ،حيكموها يف مجيع شئوم   
  طريق العزة والكرامة والسعادة 
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صلى اهللا عليـه    - مث إنه    . وفق اهللا اجلميع لذلك    .والنجاة يف الدنيا واآلخرة   
 صلى بالناس الظهر والعصر قصراً ومجعاً مجع تقدمي بأذان واحـد            -وسلم

ه إىل املوقـف    وإقامتني بعد زوال الشمس ومل يفصل بينهما بصالة مث توج         
واستقبل القبلة ووقف على دابته يذكر اهللا ويدعوه ويرفع يديـه بالـدعاء         

 فعلم بـذلك أن املـشروع       ،حىت غابت الشمس وكان مفطراً ذلك اليوم      
 يف عرفات وأن يشتغلوا     -صلى اهللا عليه وسلم   -للحجاج أن يفعلوا كفعله     

أيديهم بالـدعاء   بذكر اهللا والدعاء والتلبية إىل غروب الشمس وأن يرفعوا          
صلى اهللا عليه   - وقد صح عن رسول اهللا       .وأن يكونوا مفطرين ال صائمني    

ما من يوم أكثر عتقاً من النار من يـوم عرفـة وإنـه        (( : أنه قال  -وسلم
صـلى اهللا عليـه     - وروي عنه    ،)١( ))سبحانه ليدنو فيباهي م مالئكته    

 عبادي أتوين شـعثاً     انظروا إىل (( : أن اهللا يقول يوم عرفة ملالئكته      -وسلم
صـلى  - وصح عنه    ،)٢( ))غرباً يرجون رمحيت أشهدكم أين قد غفرت هلم       

   .)٣())وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف(( :نه قالأ -اهللا عليه وسلم

                                                
  . ١٣٤٨باب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة برقم ) احلج(رواه مسلم يف ) ١(
   .٧٠٤٩مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص برقم ) سند املكثرين من الصحابةم(رواه اإلمام أمحد يف ) ٢(
  .١٢١٨باب ما جاء يف أن عرفة كلها موقف برقم ) احلج(رواه مسلم يف ) ٣(
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 بعد الغروب توجه ملبياً إىل      -صلى اهللا عليه وسلم   -مث إن رسول اهللا     
ان واحد وإقامتني قبل    مزدلفة وصلى ا املغرب ثالثاً والعشاء ركعتني بأذ       

فدل ذلك على أن املـشروع جلميـع     . حط الرحال ومل يصل بينهما شيئاً     
احلجاج املبادرة بصالة املغرب والعشاء مجعاً وقصراً بأذان واحد إقـامتني           
من حني وصوهلم إىل مزدلفة قبل حط الرحال ولو كان ذلـك يف وقـت           

 مث بات ا وصلى     .نته وعمالً بس  -صلى اهللا عليه وسلم   -املغرب تأسياً به    
ا الفجر مع سنتها بأذان وإقامة مث أتى املشعر فذكر اهللا عنـده وكـربه               

 فدل  .))وقفت ها هنا ومجع كلها موقف     (( :وهلله ودعا ورفع يديه وقال    
ذلك على أن مجيع مزدلفة موقف للحجاج يبيت كل حـاج يف مكانـه              

 -ه إىل موقف النيب   ويذكر اهللا ويستغفره يف مكانه وال حاجة إىل أن يتوج         
 ليلـة   -صلى اهللا عليه وسـلم    - وقد رخص النيب     ،-صلى اهللا عليه وسلم   

 فدل ذلك على أنه ال حرج على        ،مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إىل مىن بليل      
الضعفة من النساء واملرضى والشيوخ ومن تبعهم يف التوجه من مزدلفة إىل            

حذراً من مشقة الزمحـة     مىن يف النصف األخري من الليل عمالً بالرخصة و        
وجيوز هلم أن يرموا اجلمرة ليالً كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأمساء بنـت               

   .أيب بكر رضي اهللا عنهم
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صلى اهللا عليه   -وذكرت أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما أن النيب           
 بعد ما أسـفر     -صلى اهللا عليه وسلم   - مث إنه    ، أذن للنساء بذلك   -وسلم

لبياً فقصد مجرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكرب مـع        جداً دفع إىل مىن م    
 مث  ،كل حصاة مث حنر هديه مث حلق رأسه مث طيبته عائشة رضي اهللا عنـها              

 يف يوم النحـر     -صلى اهللا عليه وسلم   - وسئل   ،توجه إىل البيت فطاف به    
عمن ذبح قبل أن يرمي ومن حلق قبل أن يذبح ومن أفاض إىل البيت قبل               

 فما سئل يومئذ عن شيء قـدم        : قال الراوي  ))ال حرج ((أن يرمي فقال      
 فعلم ذا أن السنة للحجـاج أن    )١( ))افعل وال حرج  (( :وال أخر إال قال   

يبدأوا برمي اجلمرة يوم العيد مث ينحروا إذا كان عليهم هدي مث حيلقوا أو              
 دعـا   -صلى اهللا عليه وسلم   -يقصروا واحللق أفضل من التقصري فإن النيب        

 وبـذلك   ، والرمحة ثالث مرات للمحلقني ومرة واحدة للمقصرين       باملغفرة
حيصل للحاج التحلل األول فيلبس املخيط ويتطيب ويباح له كل شـيء            

 مث يذهب إىل البيت فيطوف به يف يوم العيد          ،حرم عليه باإلحرام إال النساء    
   ويسعى بني الصفا واملروة إن كان متمتعاً ،أو بعده

                                                
بـاب  ) احلـج ( ، ويف    ٨٣باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغريها برقم         ) العلم(رواه البخاري يف    ) ١(

باب من حلق قبل النحر أو حنر قبـل الرمـي بـرقم             ) احلج(سلم يف    ، وم  ١٧٢١الذبح قبل احللق برقم     
١٣٠٦ .  
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   .رم عليه باإلحرام حىت النساءوبذلك حيل له كل شيء ح

أما إن كان احلاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي األول الذي أتـى              
 فإن مل يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى           ،به مع طواف القدوم   
   .مع طواف اإلفاضة

 إىل مىن فأقام ا بقية يـوم العيـد          -صلى اهللا عليه وسلم   -مث رجع   
الثاين عشر والثالث عشر يرمي اجلمرات كل يـوم         واليوم احلادي عشر و   

من أيام التشريق بعد الزوال يرمي كل مجرة بسبع حصيات ويكرب مع كل             
حصاة ويدعو ويرفع يديه بعد الفراغ من اجلمرة األوىل والثانيـة وجيعـل             

صـلى  - مث دفع    ، والثانية عن ميينه وال يقف عند الثالثة       ،األوىل عن يساره  
 اليوم الثالث عشر بعد رمي اجلمرات فرتل بـاألبطح           يف -اهللا عليه وسلم  

   .وصلى ا الظهر والعصر واملغرب والعشاء

مث نزل إىل مكة يف آخر الليل وصلى الفجر بالنـاس عليـه الـصالة               
 مث توجه بعد الصالة إىل املدينـة يف         ، وطاف للوداع قبل الصالة    ،والسالم

   .الة والتسليمصبيحة اليوم الرابع عشر عليه من ربه أفضل الص

صـلى اهللا عليـه   -فعلم من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعلـه       
 فريمي اجلمار الثالث بعد الزوال يف كل يـوم كـل            ، يف أيام مىن   -وسلم

   ، ويكرب مع كل حصاة،واحدة بسبع حصيات
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ويشرع له أن يقف بعد رميه األوىل ويستقبل القبلة ويدعو ويرفـع يديـه       
ف بعد رمي الثانية كذلك وجيعلها عن ميينه وهذا          ويق ،وجيعلها عن يساره  

 فإن مل يتيسر له الرمي      ، وال يقف بعد رمي الثالثة     ،مستحب وليس بواجب  
بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى يف الليل عن اليوم الـذي غابـت              
مشسه إىل آخر الليل يف أصح قويل العلماء رمحة من اهللا سـبحانه بعبـاده               

 أن يتعجل يف اليوم الثاين عشر بعد رمي اجلمار           ومن شاء  ،وتوسعة عليهم 
 ومن أحب أن يتأخر حىت يرمي اجلمار يف اليوم الثالث عشر فهو             ،فال بأس 

 والسنة للحـاج    ،-صلى اهللا عليه وسلم   -أفضل؛ لكونه موافقاً لفعل النيب      
 وهذا املبيت واجب عنـد      ،أن يبيت يف مىن ليلة احلادي عشر والثاين عشر        

 ومن كان له عـذر      ،علم ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك      كثري من أهل ال   
 أما ليلة الثالث عشر فال      ،شرعي كالسقاة والرعاة وحنوهم فال مبيت عليه      

جيب على احلجاج أن يبيتوها مبىن إذا تعجلوا ونفروا من مىن قبل الغروب             
 أما من أدركه املبيت مبىن فإنه يبيت ليلة الثالث عشر           ،يف اليوم الثاين عشر   

 وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر        ،ويرمي اجلمار بعد الزوال مث ينفر     
   .ولو أقام مبىن

ومىت أراد احلاج السفر إىل بالده وجب عليـه أن يطـوف بالبيـت              
   : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم؛للوداع سبعة أشواط
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 إال احلـائض    )١())ال ينفرن أحد منكم حىت يكون آخر عهده بالبيـت         ((
 :اء فال وداع عليهما ملا ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال             والنفس

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفـف عـن املـرأة               ((
   . والنفساء مثلها. متفق على صحته)٢( ))احلائض

ومن أخر طواف اإلفاضة فطاف عند السفر أجزأه عن الوداع لعموم           
أن يوفق اجلميع ملا يرضيه وأن يتقبل منـا          وأسال اهللا    ،احلديثني املذكورين 

ومنكم وجيعلنا وإياكم من العتقاء من النار إنه ويل ذلك والقـادر عليـه              
   .وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

                                                
  . ١٣٢٧باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم ) احلج(رواه مسلم يف ) ١(
باب وجوب طواف   ) احلج( ، ومسلم يف     ١٧٥٥باب طواف الوداع برقم     ) احلج(رواه البخاري يف    ) ٢(

  . ١٣٢٨برقم الوداع وسقوطه عن احلائض والنفساء 
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   ما يفعله الحجاج-١٣١
  يوم الثامن من ذي الحجة

   )١(ماذا يفعل احلاج يوم الثامن من ذي احلجة؟: س

هو حمل اإلحرام إذا كان يف مكة وقد حتلل أو ينـوي           اليوم الثامن   : ج
 ؛ فاألفضل له اإلحرام يف اليوم الثامن      ،احلج وهو من أهل مكة املقيمني ا      

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أصحابه رضي اهللا عنهم الذين حتللـوا              
 هذا هـو    ،من العمرة بذلك فأحرموا باحلج يوم الثامن مث توجهوا إىل مىن          

 ، للحاج حيرم من مرتله يغتسل ويتطيب ويلـبس اإلزار والـرداء           األفضل
ويتوجه إىل مىن حمرماً وال حيتاج إىل وداع سواء كانت إقامته يف احلرم أو               

 وهكذا املرأة من مرتهلا أو من خميمها أو من أي مكان تغتـسل              ،يف احلل 
ـ         رم وتتطيب بالطيب املناسب وتلبس الثياب املناسبة اليت ليس فيها فتنة وحت

 ، هذا هو املستحب يف اليوم الثـامن ،وتتوجه إىل مىن من غري حاجة لوداع  
وإن أحرم قبله فال حرج ولكن اليوم الثامن هو األفضل وإن تأخر حـىت              
أحرم يف اليوم التاسع فال حرج أيضاً ولكن اإلحرام يف اليوم الثـامن هـو       

 أمـر أصـحابه     -صلى اهللا عليه وسلم   - الن الرسول    ؛األفضل كما تقدم  
   .بذلك

                                                
  . هـ١٥/١٢/١٤٠١ يف ١١العدد ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة ) ١(
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إذا نزل مريد احلجة من مكة يف اليوم الثامن من ذي احلجـة             : س
   )١(واغتسل من مىن فهل يكفيه ذلك وماذا عليه؟

إذا اغتسل من مىن فال حرج يف ذلك لكن األفضل أن يغتسل قبل             : ج
إحرامه يف بيته أو يف أي مكان يف مكة مث حيرم باحلج يف مرتله وال حاجـة          

 ألن اخلارج إىل مىن يوم التروية لـيس         ؛ه املسجد احلرام للطواف   إىل دخول 
 وإذا اغتسل بعد ذلك يف      ، فإذا أحرم من دون غسل فال حرج       ،عليه وداع 

 لكن األفضل والسنة أن يكون غـسله قبـل أن           ،مىن وهو حمرم فال بأس    
 فإن مل يغتسل بل أحرم من دون غسل أو من دون وضوء فال حرج               ،حيرم

   .لغسل سنة والوضوء سنة يف هذا املقام ألن ا؛يف ذلك

  حكم ترك المبيت في-١٣٢
 منى ليلة التاسع من ذي الحجة

ما حكم من ترك املبيت مبىن الليلة التاسعة من ذي احلجة مـن           : س
   )٢(هـ؟١٤١٧أجل احلريق الذي وقع يف مىن عام 

  
                                                

فتـاوى  (هـ ، ويف كتـاب  ١٥/١٢/١٤٠٠ يف ١١العدد ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة   ) ١(
  . هـ١٤٠٨ طبعة ٧٣ص ) تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة

  . أجاب عنها مساحته. م . ح . ضمن أسئلة مقدمة من م ) ٢(
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 ألن املبيت مبىن ليلة التاسـعة مـستحب ولـيس           ؛ال شيء عليه  : ج
ذا كنت مل تبت يف مزدلفة الليلة العاشرة بعد انـصرافك مـن        وإ ،بواجب

 وإذا كنـت    ، مما جيزئ يف األضحية    ،عرفة فعليك دم يذبح يف مكة للفقراء      
مل تبت ليلة احلادي عشر يف مىن فعليك أن تتصدق عن ذلك مبا يسره اهللا               

   .وإن ذحبت عن ذلك ذبيحة للفقراء مبكة فهو أحوط وأبرأ للذمة

حرام للحاج يوم التروية مكان اإل-١٣٣  

   )١(من أي مكان حيرم احلاج يوم التروية؟: س

 -صلى اهللا عليه وسلم   -حيرم من مرتله كما أحرم أصحاب النيب        : ج
 .- صلى اهللا عليه وسلم    -من منازهلم يف األبطح يف حجة الوداع بأمر النيب        

 حلديث ابن عباس رضـي      ؛وهكذا من كان يف داخل مكة حيرم من مرتله        
ومن كـان دون    (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -عنهما السابق وهو قوله     اهللا  
 فمهله من أهله حىت أهل مكة يهلون من مكة         - أي دون املواقيت   – ذلك

   . متفق على صحته)٢( ))

  
                                                

  . هـ١٥/١٢/١٤١٥يوم اخلميس املوافق ) اجلزيرة(نشر يف جريدة ) ١(
باب مواقيت احلـج  ) احلج( ، ومسلم يف ١٥٢٦باب مهل أهل الشام برقم      ) احلج(رواه البخاري يف    ) ٢(

  .١١٨١والعمرة برقم 
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من كان يف مىن قبل يوم التروية هل يدخل وحيرم من مكـة أو          : س
   )١(حيرم من مىن؟

 وال حاجـة    ، واحلمد هللا  اجلالس يف مىن يشرع له أن حيرم من مىن        : ج
   .إىل الدخول إىل مكة بل يليب من مكانه باحلج إذا جاء وقته

   السنة للحاج أن يحرم-١٣٤
  يوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر

البعض من احلجاج يكونون يوم الثامن يف مكة ويكونون حملني          : س
اسـع  إحرامهم ويتركون سنن يوم التروية يبقون يف الشقق إىل اليوم الت          

حيرمون مث خيرجون إىل عرفة معللني ذلك بقوهلم أن فعل يوم الترويـة             
   )٢( فما رأي مساحتكم يف هذا الفعل؟،سنة واحلج عرفة

ال حرج يف ذلك ولكن السنة للحاج أن حيرم اليوم الثامن من ذي             : ج
احلجة قبل الظهر ويتوجه إىل مىن فيصلي ا الظهـر والعـصر واملغـرب            

  صراً بال مجع مث والعشاء والفجر ق

                                                
  .هـ ٢/١٢/١٤١٨ يف ١١٥٤٣العدد ) عكاظ(نشر يف جريدة ) ١(
  .هـ ١/١٢/١٤١٨أجاب عنه مساحته يف . ع. ع . دم من سسؤال مق) ٢(
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 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعـل         ؛يتوجه إىل عرفة بعد طلوع الشمس     
   .ذلك وأمر الصحابة الذين حلوا من عمرم بذلك

  جمع وقصر الصالة للحاج-١٣٥

هل قصر الصالة ألهل مكة يف املشاعر خاص باحلجاج فقط أم           : س
اعر مـن غـري     يشمل حىت الباعة منهم وغريهم ممن يوجدون يف املـش         

   )١(حج؟

املشهور عند العلماء أن هذا القصر خاص باحلجاج من أهل مكة           : ج
   .فقط على قول من أجازه هلم

أما اجلمهور فريون أن أهل مكة ال يقصرون وال جيمعون ألم غـري             
   .مسافرين وعليهم أن يتموا كلهم ويصلوا الصالة يف أوقاا

ج فقط من أهل مكـة      ولكن من أجازه للحجاج فهو خاص باحلجا      
   . مل يأمرهم باإلمتام-صلى اهللا عليه وسلم- ألن الرسول ؛وهو األصح

أما الباعة وحنوهم ممن مل يقصد احلج فإنه يتم وال جيمع كسائر سكان             
    .مكة

                                                
هـ وقد سبق نشره يف هـذا امـوع         ١٧/١٢/١٤١٣ بتاريخ   ١٣٩٤العدد  ) الدعوة(نشر يف جملة    ) ١(

  .٣١٢ ص١٢اجلزء 
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 وأيام التشريق اجلمـع     ،هل جيوز للحجاج يف مىن يوم التروية      : س
   )١( ومن مجع فهل مجعه صحيح؟،كما جاز هلم القصر

 ألنه إذا جاز القصر فجواز اجلمع       ؛ال أعلم مانعاً من جواز اجلمع     : ج
 . فليس له سبب إال السفر     ، ألن أسبابه كثرية خبالف القصر     ؛من باب أوىل  

 مل جيمع يف مـىن ال       -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ؛ولكن تركه أفضل  
 -يه وسلم  صلى اهللا عل   -يف يوم التروية وال يف أيام التشريق وللمسلمني فيه        

   .األسوة احلسنة

 أنه مجع بـني     -صلى اهللا عليه وسلم   -هل ثبت عن رسول اهللا      : س
 مثل إقامته يف    ، وبني املغرب والعشاء يف سفره املقيم فيه       ،الظهر والعصر 
   )٢( وإقامته يف تبوك؟، وإقامته يف مكة زمن فتح مكة،مكة ينتظر احلج

   غزوة  أنه مجع يف-صلى اهللا عليه وسلم-ثبت عنه : ج

                                                
إىل مساحتـه حيـث أجابـه عنـها مساحتـه خبطـاب يف       . م . ع/ من ضمن أسئلة قدمها الشيخ    ) ١(
  .٣١٢ ص ١٢هذا اموع اجلزء هـ، وقد سبق نشره يف ٧/٢/١٤١٤
إىل مساحتـه حيـث أجابـه عنـها مساحتـه خبطـاب يف       . م . ع/ من ضمن أسئلة قدمها الشيخ    ) ٢(
  .٣١٢ ص ١٢هـ، وقد سبق نشره يف هذا اموع اجلزء ٧/٢/١٤١٤



  

 - ٢٥٤ - 
 

 أما إقامته يف    . رواه مسلم من حديث معاذ رضي اهللا عنه        ،تبوك وهو مقيم  
 ولكـن   ، فلم أر شيئاً صرحياً يف ذلك      ،مكة يف يوم الفتح ويف حجة الوداع      

بعض األحاديث يقتضي ظاهرها أنه كان جيمـع يف األبطـح يف حجـة              
 واهللا ويل   . وتركه أفضل كمـا يف مـىن       ، لكن ذلك ليس بصريح    ،الوداع
 والسالم علـيكم    ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه        .التوفيق

   .ورمحة اهللا وبركاته
  السنة الصحيحة المعلومة أن-١٣٦

 جميع الحجاج يقصرون في منى دون جمع
هل القصر واجلمع للحجاج يف مىن وعرفـة ومزدلفـة يـوم            : س

للحجاج كلهم  التروية ويوم عرفة وليلة مجع وأيام التشريق الثالثة عام          
 وإذا كان القصر واجلمع عاماً جلميـع        ،مبا يف ذلك حجاج مكة املكرمة     

احلجاج فهل ذلك خاص يف املشاعر الثالثة مىن وعرفة ومزدلفة أم هـو    
 فيجوز يف هذه املشاعر الثالثة ويف غريها من أحياء          ؟من خصائص احلج  

  وقد ثبت يف صحيح مسلم من حديث عائشة أن رسول اهللا صلى            ،مكة
 ،اهللا عليه وسلم صلى العيد الظهر مبكة حينما أفاض لطواف اإلفاضـة           

 وإذا كان قصر وهو املشهور فيفترض أنه صـلى اهللا           ؟فهل قصر أو أمت   
عليه وسلم قد ائتم بصالته جمموعة من احلجاج وفيهم حجاج أهل مكة            

   فهل ،حينما أفاضوا إلفاضته لطواف اإلفاضة
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 أمتوا  : األبطح قبل اإلحرام باحلج    قصروا الصالة معه أو قال هلم يف      
   .)١(يا أهل مكة فإنا قوم سفر

صـلى اهللا عليـه    -ظاهر السنة الصحيحة املعلومة من حجة النيب        : ج
 أن مجيع احلجاج يقصرون يف مىن فقط مـن دون           ، حجة الوداع  -وسلم
 وجيمعون ويقصرون يف عرفة ومزدلفة، سواء كانوا آفاقيني أو مـن            ،مجع

 مل يقل ألهل مكة     -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ؛وهلاأهل مكة وما ح   
   .أمتوا

وأما صالته يوم العيد يف مكة الظهر فقد صالها قصراً ومل يزل يقصر             
 كما ثبت ذلك يف األحاديث الصحيحة من حديث         .حىت رجع إىل املدينة   

 ألن ذلك معلوم يف حق املقيمني يف        ؛ ومل يقل ألهل مكة أمتوا     .أنس وغريه 
   .مكة

ويروى أنه قال ذلك يوم فتح مكة حيث صـلى بالنـاس قـصراً يف               
   وهو ، لكن يتأيد باألصل. ويف السند مقال.املسجد احلرام

                                                
إىل مساحته ، حيـث أجابـه عنـها مساحتـه خبطـاب يف         . م  . ع/ من ضمن أسئلة قدمها الشيخ      ) ١(
  . هـ٧/٢/١٤١٤



  

 - ٢٥٦ - 
 

 . ليس هلم القصر ألـم ليـسوا مـسافرين         ،أن املقيمني يف مكة وغريها    
   . واهللا ويل التوفيق.والقصر خيتص باملسافرين



  

 - ٢٥٧ - 
 

  

  

   وقت توجه الحاج-١٣٧
  صراف منهاإلى عرفات واالن

  )١(مىت يتوجه احلاج إىل عرفة ومىت ينصرف منها: س

يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو اليـوم            : ج
التاسع ويصلي ا الظهر والعصر مجعاً وقصراً مجع تقدمي بـأذان واحـد             

 ، وأصحابه رضي اهللا عنـهم     -صلى اهللا عليه وسلم   -وإقامتني تأسياً بالنيب    
 إىل غروب الشمس مشتغالً بالذكر والدعاء وقـراءة القـرآن           ويبقى فيها 

   .والتلبية حىت تغيب الشمس

 له امللك   ،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له        (:ويشرع اإلكثار من قول   
   وسبحان اهللا ،وله احلمد وهو على كل شيء قدير

                                                
ـ ١٤١٨ / ١٢ / ٧بتاريخ  ) عكاظ(نشر يف جريدة    ) ١( بتاريخ ) ٩٨٦٠(و يف جريدة الندوة العدد      .  ه

  . هـ١٤١٨ / ١٢/ ٦ هـ ، ويف جريدة اجلزيرة بتاريخ ١٤١١ / ١٢ / ١٢

  باب صفة الحج والعمرة
 يوم عرفة) ٢(
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ويرفـع  ) واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال بـاهللا        
 قبـل  -صلى اهللا عليه وسـلم -يديه بالدعاء وحيمد اهللا ويصلي على النيب     

 فإذا غابت الـشمس شـرع       ، وعرفة كلها موقف   ،الدعاء ويستقبل القبلة  
 فإذا  ،للحجاج االنصراف إىل مزدلفة بسكينة ووقار مع اإلكثار من التلبية         

رب ثالثـاً   وصلوا مزدلفة صلوا املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني املغ        
   .والعشاء ركعتني

إذا توجه احلاج من مىن إىل عرفة قبل طلوع الشمس فمـاذا             : س
   )١(عليه؟
 لكن األفضل أن يكون توجهه إىل عرفـة بعـد           ،ليس عليه شيء  : ج

   .-صلى اهللا عليه وسلم- تأسياً بالنيب ؛طلوع الشمس
  حكم الجمع والقصر يوم عرفة-١٣٨

 أم  ، وقصراً يف عرفة أمر واجب     هل صالة الظهر والعصر مجعاً    : س
   )٢(جيوز أن أصليهما يف وقت كل منهما كاملتني؟

  صالة الظهر والعصر يوم عرفات للحجاج مجعاً : ج

                                                
  . هـ١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية سنة ) ١(
 ص  ١٢ ، وقد سبق نشره يف هذا امـوع اجلـزء            ٥٦الشريط رقم   ) نور على الدرب  (من برنامج   ) ٢(

٣١٣.  
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وقصراً يف وادي عرنة غرب عرفات بأذان واحد وإقامتني سـنة مؤكـدة             
 وال ينبغي للمؤمن أن     ، يف حجة الوداع   -صلى اهللا عليه وسلم   -فعلها النيب   

 فإن  ،سنة لكن ليس ذلك بواجب عند أهل العلم بل سنة مؤكدة          خيالف ال 
صـلى اهللا  - ألن الرسول ؛املسافر لو أمت صحت صالته لكن القصر متأكد     

 فال ينبغي لـه أن      .)١( ))خذوا عين مناسككم  (( : فعله وقال  -عليه وسلم 
 مث يتوجـه إىل  ،خيالف السنة بل يصلي مع الناس قصراً ومجعاً مجع تقـدمي      

 ولو صالمها يف عرفة ومل يصل يف وادي عرنة          ،ف يف نفس عرفة   حمل الوقو 
فال بأس حذراً من املشقة فإن الناس يف هذه العصور حيتاجون للتخلص من             

   .الزحام بكل وسيلة مباحة

  من فاته الوقوف بعرفة-١٣٩
 في النهار فله الوقوف بها في الليل

 شخص شارك يف أعمال احلج ومل ميكنه عمله مـن الوقـوف           : س
 ؟بعرفة يف النهار فهل جيوز له أن يقف بعد انصراف النـاس يف الليـل              

   وهل ؟وكم يكفيه من الوقوف

                                                
  . ١٢٩٧باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم ) احلج(رواه بنحوه مسلم يف ) ١(
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   )١(لو مر بسيارته يف عرفة جيزئه ذلك؟

ميتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إىل طلـوع            : ج
 ، فإذا مل يتمكن احلاج من الوقوف يف ار اليوم التاسـع        ،الفجر يوم النحر  

 حىت لو مل يقف بعرفة إال آخر        ،وقف يف الليل بعد االنصراف كفاه ذلك      ف
 وكذا لو مر من عرفات وهـو        ،الليل قبيل الصبح ويكفيه ولو بضع دقائق      

 ولكن األفضل له أن حيضر يف الوقت الذي         ،سائر على سيارته أجزأه ذلك    
 وحيرص على اخلـشوع    ،يقف فيه الناس ويشاركهم يف الدعاء عشية عرفة       

 وحـصول   ، ويرجو مثل ما يرجون من نـزول الرمحـة         ،ر القلب وحضو
 فإن فاته النهار فوقف بالليل فاألفضل له أن يبكر بالوقوف مهمـا             ،املغفرة
 ، فيرتل بعرفة ولو قليالً وميد يديه إىل ربه ويتضرع إليه يف السؤال            ،استطاع

مث مث يذهب معهم إىل مزدلفة وميكث ا إىل آخر الليل ويصلي فيها الفجر              
يكثر بعد ذلك من الذكر والدعاء مستقبالً القبلة رافعاً يديه حىت يسفر مث             

صلى اهللا عليه   -ينصرف مع الناس إىل مىن قبل طلوع الشمس تأسياً بالنيب           
   . يف ذلك-وسلم

                                                
  . هـ١٦/١١/١٤١٩ يف ١٦٨٢العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
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   حكم الوقوف خارج حدود عرفة-١٤٠

 حىت غربت   –قريباً منها   –إذا وقف احلاج خارج حدود عرفة       : س
   )١(ف فما حكم حجه؟الشمس مث انصر

 لقـول   ؛إذا مل يقف احلاج يف عرفة يف وقت الوقوف فال حج له           : ج
 فمن أدرك عرفة بليل قبـل    ،)٢( ))احلج عرفة (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

   .أن يطلع الفجر فقد أدرك احلج

وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إىل طلوع الفجر من ليلـة         
   .عليه بني أهل العلمالنحر هذا هو امع 

 واألكثرون على أنـه ال  ،أما ما قبل الزوال ففيه خالف بني أهل العلم 
 ومن وقف ـاراً     ،جيزئ الوقوف فيه إذا مل يقف بعد الزوال وال يف الليل          

 واألفضل أن يقف اراً بعد صالة الظهـر         ،بعد الزوال أو ليالً أجزأه ذلك     
 جيوز االنصراف قبل الغروب      وال ،والعصر مجع تقدمي إىل غروب الشمس     

  ملن 

                                                
  . ١٢٨ ص ١ج) الدعوة(نشر يف كتاب ) ١(
 ، والترمذي ١٨٤٧٥حديث عبد الرمحن بن يعمر الديلي برقم        ) مسند الكوفيني (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٢(

  . ٨٨٩باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام جبمع فقد أدرك احلج برقم ) احلج(يف 
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 ، لكونه ترك واجباً   ؛وقف اراً فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم          
   .وهو اجلمع يف الوقوف بني الليل والنهار ملن وقف اراً

 وهل هناك   ،حاج وقف يف بطن وادي عرنة فهل حجه صحيح        : س
   )١(أماكن خمصصة يف عرفة هلا األفضلية؟

 فإذا وقـف    ))احلج عرفة (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -نيب  يقول ال : ج
 ولكـن إذا دخـل   ،احلاج خارج عرفة أو يف عرنة أو غريها فليس له حج     

 أمـا إذا  ،عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم أو يف ليلة العيد صح حجـه         
   .كان مل يدخل عرفة ال بعد الزوال وال يف الليل فهذا ليس له حج

                                                
  . هـ١٠/١٢/١٤١٨ بتاريخ ١١٥٥١العدد ) عكاظ(نشر يف جريدة ) ١(
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  قبل مغيب الشمس حكم مغادرة عرفة -١٤١

   .مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا

   وبعد ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

حنن أطباء من بعض البالد اإلسالمية قدمنا للعمل خالل فترة احلج           
 أدينا العمرة ولكن ظروف     . ونوينا احلج والعمرة متمتعني    ،مبكة املكرمة 

 والبد لنا من الرجوع     ،وقوف بعرفة جزءاً يف الليل    العمل ال متكننا من ال    
 علماً بأننا ندري    ؟ ما الواجب علينا فعله    .ملقر العمل قبل مغيب الشمس    

 علماً أنا قـد     ،أن احلج عرفة وقد ال يتسىن لنا احلج بالعمر مرة أخرى          
 وماذا علينا إذا نزعنا مالبس اإلحرام قبل التحلـل          .أدينا حج الفريضة  

 جـزاكم   .قبة حيث ال يسمح مبالبس اإلحرام يف العمل       ورمي مجرة الع  
   .)١(اهللا عنا خرياً 

   : وبعد،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

 فإن مل يفعل وانصرف     ،من وقف بعرفة اراً فعليه أن يستمر إىل الليل        
   ،قبل الغروب ومل يعد بعد الغروب فعليه دم

                                                
  . ء من بعض البالد اإلسالميةسؤال موجه لسماحته من جمموعة من األطبا) ١(
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نحر ومل يقف يف النهار فال شـيء        وإن عاد بعد املغرب فوقف ليالً ليلة ال       
   .عليه

أما نزع مالبس اإلحرام قبل التحلل األول فال جيوز إال للـضرورة أو             
العذر الشرعي ومىت نزعتموها ولبستم املخيط كالقميص فعلـيكم فديـة           
خمرية وهي صيام ثالثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام سـتة مـساكني لكـل                

 وهكذا  ، كيلو ونصف تقريباً    مقداره ،مسكني نصف صاع من قوت البلد     
 . وفق اهللا اجلميع   .إذا غطيتم الرأس بالعمامة وحنوها ففيه الكفارة املذكورة       

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

بالنسبة ألصحاب احلمالت خيرجون الناس قبل الغروب يـوم         : س
   )١(عرفة ما حكمهم؟

صلى اهللا  -  ال جيوز أن يطاعوا وجيب أن ينهوا عن ذلك ألن النيب          : ج
خذوا عـين   (( : مل خيرج من عرفة حىت غربت الشمس وقال        -عليه وسلم 
   . أخرجه مسلم يف صحيحه واملعىن تأسوا يب واقتدوا يب)٢( ))مناسككم

                                                
  . من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) ١(
  . ١٢٩٧باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم ) احلج(رواه بنحوه مسلم يف ) ٢(
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   من أتى من بلده يوم-١٤٢
  عرفة يمكنه التمتع وهو أولى

هل احلاج الذي يأيت من بلده يف التاسع من ذي احلجة يـدرك             : س
 وما آخـر    ؟ وما صفة حجه من األنواع الثالثة      ؟جيب عليه  وماذا   ؟احلج

   )١(حد النتهاء الوقوف؟

 ، فإن كان قد ساق اهلدي حج قارنـاً        ،نعم ميكنه أن يدرك احلج    : ج
 وآخـر حـد   ، والتمتع أوىل ملن مل يسق اهلدي      ،وإال حج متمتعاً أو مفرداً    

   .النتهاء الوقوف بعرفة طلوع فجر يوم العيد

   ضاق عليه الوقت المتمتع إذا-١٤٣
  كيف يكون تحلله من العمرة وإحرامه بالحج

 نويت احلج عـن     : يقول يف سؤاله   ، من الرياض  .ش. م/ األخ  : س
والدي يوم التروية حيث غادرت الرياض بالطائرة بعد الظهر ووصـلنا           

 علماً أنين لبيت عند مـوازاة امليقـات         .إىل مكة قبل غروب الشمس    
  بالعمرة متمتعاً ا 

                                                
  .هـ ٢٢/١٢/١٤١٦ يف ١٥٤٠العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
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 وبعد أداء العمرة الساعة العاشـرة مـساء ذهبـت إىل            ،احلجإىل  
 وفسخت اإلحـرام واغتـسلت مث   –أكرمكم اهللا  –دورات املياه مبكة    

لبست اإلحرام يف احلال وذهبت إىل مىن حمرماً وبت هناك ليلة عرفة مث             
 فهل يلزم من ينوي التمتع بالعمرة إىل احلج أن يتحلل مث            ،أكملت احلج 

 وهل علي   .حيرم باحلج من مىن أم أنه ال يشترط ذلك        يذهب إىل مىن مث     
 .شيء نتيجة أين أحرمت باحلج يف احلال من احلرم بعد العمرة مباشـرة            

  )١(أفيدونا أفادكم اهللا؟
ما فعلته هو السنة ملن أحرم بالعمرة متمتعاً ا إىل احلج ولو أحرم             : ج

 لكـن إذا    ،أساملتمتع باحلج من حني يقصر ومل خيلع مالبس اإلحرام فال ب          
 واهللا  .خلعها واغتسل وتطيب مث أحرم باحلج يكون ذلك أكمل وأفـضل          

  .ويل التوفيق
  نمرة ليست من عرفة-١٤٤

 على الراجح من أقوال العلماء

هل معىن هـذا    " مث أتى عرفة والقبة قد ضربت له يف منرة           ":قوله: س
   )٢(أن منرة من عرفة؟

                                                
  ) . الة العربية(حته من من ضمن األسئلة املوجهة لسما) ١(
  . من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) ٢(
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نها واملشهور أا ليست     قيل من عرفة وقيل ليست م      ،فيه خالف : ج
   .من عرفة فهي أمام عرفة وليست منها على الراجح

   مكان وقوف الحاج عند جبل الرحمة– ١٤٥
   )١(ما معناه؟" فجعل حبل املشاة بني يديه  ":قوله: س
يعين طريق املشاة أمامه واجلبل عن ميينه قليالً وهو مستقبل القبلـة     : ج

  . حني وقوفه بعرفة
ف بعرفة حكم الوقو-١٤٦  

 قبل التاسع بيوم أو بعده بيوم

ما حكم اهللا ورسوله يف قوم يشاهدون يوم عرفة بعد مشاهدة           : س
 ويرون أن أي شخص منهم حيج بدون مرافقـة أحـد            ،املسلمني بيوم 

   )٢(املكارمة فإن حجه باطل؟

  ليس ألحد من املسلمني أن يشذ عن مجاعة : ج

                                                
  . من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) ١(
) األجوبة املفيدة من مـسائل العقيـدة      (ونشر يف كتاب    . ي  . ب  . ص  / سؤال شخصي من األخ     ) ٢(

  . هـ١٤١٤لسماحته طبعة عام 
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واعتِصمواْ ِبحبِل  ﴿ : اهللا عز وجل    لقول ؛املسلمني ال يف احلج وال يف غريه      
ومن يشاِقِق الرسولَ ِمن بعِد مـا       ﴿ : وقوله ،)١(﴾اللِّه جِميعا والَ تفَرقُواْ   

            مـنهِلِه جـصنلَّى ووا تلِِّه مون ِمِننيؤِبيِل الْمس رغَي ِبعتيى ودالْه لَه نيبت
عليكم بسنيت  (( :-صلى اهللا عليه وسلم   - وقول النيب    ،)٢(﴾وساءت مِصريا 

وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا ـا وعـضوا عليهـا             
 بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضـاللة     

 فـإن   :أما بعد (( : يف خطبة اجلمعة   -صلى اهللا عليه وسلم   - وقوله   ،)٣( ))
كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر           خري احلديث   

 :-صلى اهللا عليه وسـلم    - وقوله   ،)٤( ))األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة    
 .)٥( ))الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون واألضحى يوم تضحون        ((

وقد وقف املسلمون الذين حجوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم معه يـوم              
  التاسع

                                                
  .١٠٣ة آل عمران ، اآلية سور) ١(
  . ١١٥سورة النساء ، اآلية ) ٢(
 ، وأبـو داود يف      ١٦٦٩٤حديث العرباض بن سارية بـرقم       ) مسند الشاميني (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٣(
  .٤٦٠٧باب لزوم السنة برقم ) السنة(
  .٨٦٧باب ختفيف الصالة واخلطبة برقم ) اجلمعة(رواه مسلم يف ) ٤(
) الـصيام ( ، وابن ماجـة يف  ٦٩٧باب ما جاء الصوم يوم تصومون برقم  ) الصوم (رواه الترمذي يف  ) ٥(

  .١٦٦٠باب ما جاء يف شهري العيد برقم 



  

 - ٢٦٩ - 
 

 :-صلى اهللا عليـه وسـلم     -فة ومل يقف أحد من قبله وال بعده وقال          بعر
 فدل ذلك على أن الواجب على املسلمني أن         )١( ))خذوا عين مناسككم  ((

 ، يف الوقفة واإلفاضة وغري ذلـك     -صلى اهللا عليه وسلم   -حيجوا كما حج    
مث خلفاؤه الراشدون رضي اهللا عنهم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلـي             

 منهجه الشريف فوقفوا يوم التاسع ووقف معهم املسلمون يف          ساروا على 
   .حجام ومل يقفوا قبل يوم التاسع وال بعده

 وال عن أصحابه رضـي اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم-ومل يرد عن النيب  
عنهم أنه ال يصح حج أحد من املسلمني إال بشرط أن حيج مع فـالن أو                

   .فالن

 بعد املسلمني مبتدعة خمالفة لشرع اهللا       فهذه الطائفة اليت تقف يف احلج     
وملا درج عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصـحابه الكـرام وأتبـاعهم              

 فمن مل يقف بعرفة يوم التاسـع        ، ألن احلج عرفة   ؛ وال حج هلم   ،بإحسان
   . فال حج له– وهي الليلة العاشرة –وال ليلة النحر 

أحد املكارمة شرط ال     إنه البد أن يكون بصحبة احلاج منهم         :وقوهلم
   بل هو شرط باطل ،أساس له من الصحة

                                                
  . ١٢٩٧باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم ) احلج(رواه بنحوه مسلم يف ) ١(
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 ولكن جيب على كل     ، فيجب اطراحه وعدم اعتباره    ،خمالف للشرع املطهر  
 حىت يـؤدي    ،مسلم أن يتفقه يف دينه وأن يعرف أحكامه يف احلج وغريه          

 :-صلى اهللا عليه وسـلم    - لقول النيب    ،عبادته من احلج وغريه على بصرية     
   . متفق على صحته)١( )) به خرياً يفقهه يف الدينمن يرد اهللا((

  الوقوف بعرفة-١٤٧
 مع جماعة المسلمين ال على الحساب

ما احلكم يف قوم ال يقفون بعرفة إال على حـساب شـهري             : س
 ، وأحياناً بعـدهم بيـوم     ، فأحياناً يقفون ا قبل املسلمني بيوم      ،يعدونه

 ألـم  ، إال بـصحبة مكرمـي   علماً أم ال حيجون  .وأحياناً يوافقوم 
   )٢(يعتقدون أنه ال يصح احلج إال بذلك؟

  ما ذكره السائل عن الطائفة املذكورة خمالف للشرع : ج

                                                
) الزكـاة ( ، ومـسلم يف  ٧١لدين برقم باب من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف ا) العلم(رواه البخاري يف  ) ١(

  . ١٠٣٧باب النهي عن املسألة برقم 
لـسماحته طبعـة    ) األجوبة املفيدة من مسائل العقيدة    (ونشر يف كتاب    . ي  . ب  . سؤال من ص    ) ٢(

  .هـ١٤١٤
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   :من وجهني

 ، شذوذهم عن مجاعة املـسلمني وعـدم وقـوفهم معهـم           :أحدمها
والواجب على املسلمني أن يكونوا جسداً واحداً وبناء واحداً يف التمسك           

 حذراً مما توعد اهللا به من خـالف  ؛روج عن سبيل املؤمننيباحلق وعدم اخل  
ومن يشاِقِق الرسولَ ِمن بعِد ما تبين لَه الْهـدى          ﴿ :سبيلهم بقوله تعاىل  

              ـاءتسو مـنهِلِه جـصنلَّى وـوا تلِِّه مون ِمِننيؤِبيِل الْمس رغَي ِبعتيو
لقهم بكون الشهر البد أن يكون ثالثني دائماً فهذا من           أما تع  ،)١(﴾مِصريا

أخطائهم العظيمة املخالفة للسنة واإلمجاع وقد سبق إيـضاح ذلـك يف            
   .جواب على السؤال األول

 اشتراطهم لصحة احلج أن يكون احلجـاج يف صـحبة           :الوجه الثاين 
 ، وهذا من أبطل الباطل وال أصل له يف الشرع املطهر          ،واحد من املكارمة  

بل هو خمالف للكتاب والسنة وإمجاع أهل العلم فلم يقل أحد من أهـل              
 بل  ،العلم إن احلج ال يصح إال بشرط أن يكون يف احلجاج فالن أو فالن             

   .هذا القول من البدع الشنيعة اليت ال أصل هلا بني املسلمني

                                                
  .١١٥سورة النساء ، اآلية ) ١(
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   الدعاء الجماعي-١٤٨
 في عرفة ال أصل له واألحوط تركه

ع يف الدعاء يف يوم عرفة سواء كان ذلك يف          ما حكم االجتما  : س
عرفات أو غريها وذلك بأن يدعو إنسان من احلجاج الدعاء الوارد يف            
بعض كتب األدعية املسمى بدعاء يوم عرفة أو غريه مث يردد احلجاج ما             

 نرجو  ؟ هذا الدعاء بدعة أم ال     .يقول هذا اإلنسان دون أن يقولوا آمني      
   )١(توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟

األفضل للحاج يف هذا اليوم العظيم أن جيتهد يف الدعاء والضراعة           : ج
 -صلى اهللا عليه وسـلم - ألن الرسول   ؛إىل اهللا سبحانه وتعاىل ويدفع يديه     

اجتهد يف الدعاء والذكر يف هذا اليوم حىت غربت الشمس وذلك بعد مـا          
وقـف   مث توجـه إىل امل     ،صلى الظهر والعصر مجعاً وقصراً يف وادي عرنة       

 واجتهد يف   ، ويسمى جبل إالل   ،فوقف هناك عند الصخرات وجبل الدعاء     
  الدعاء والذكر رافعاً يديه مستقبالً القبلة 

                                                
من مجـع  )  إسالميةفتاوى(هـ، ويف كتاب   ٢٣/١١/١٤١٦ يف   ١٥٣٧العدد  ) الدعوة(نشر يف جملة    ) ١(

  . ٢٦٧ ص ٢الشيخ حممد املسند ج
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 وقد شرع اهللا سبحانه لعباده الـدعاء بتـضرع وخفيـة            ،وهو على ناقته  
 ، وهذا املوطن من أفضل مواطن الدعاء      ،وخشوع هللا عز وجل رغبة ورهبة     

 ،)١(﴾واْ ربكُم تضرعا وخفْيةً ِإنه الَ يِحب الْمعتِدين       ادع﴿ :قال اهللا تعاىل  
   .)٢(﴾واذْكُر ربك ِفي نفِْسك﴿ :وقال تعاىل

 رفع الناس : قال أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه:ويف الصحيحني
أيها الناس (( :- صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا .أصوام بالدعاء

 إمنا تدعون مسيعاً ،وا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائباًاربع
 وقد أثىن .)٣( )) إن الذي تدعون أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته،بصرياً

ِذكْر رحمِة ﴿ : قال تعاىل.اهللا جل وعال على زكريا عليه السالم يف ذلك
وقَالَ ﴿ : وقال عز وجل،)٤(﴾خِفياربك عبده زكَِريا ِإذْ نادى ربه ِنداء 

ِجبتوِني أَسعاد كُمبر 

                                                
  .٥٥سورة األعراف ، اآلية ) ١(
  .٢٠٥سورة األعراف ، اآلية ) ٢(
 ، والبخـاري يف  ١٩١٠٢حديث أيب موسى األشعري بـرقم  ) مسند الكوفيني(رواه اإلمام أمحد يف  ) ٣(
باب استحباب خفـض    ) لدعاءالذكر وا ( ، ومسلم يف     ٦٣٤٨باب الدعاء إذا عال عقبه برقم       ) الدعوات(

  .٢٧٠٤الصوت بالذكر برقم 
  . ٣ ، ٢سورة مرمي ، اآليتان ) ٤(
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واآليات واألحاديث يف احلث على الذكر والدعاء كثرية  .)١( ﴾لَكُم
ويشرع يف هذا املوطن بوجه خاص اإلكثار من الذكر والدعاء بإخالص 

 ويشرع رفع الصوت به وبالتلبية كما فعل ،وحضور قلب ورغبة ورهبة
 وقد روي ، وأصحابه رضي اهللا عنهم-صلى اهللا عليه وسلم-النيب ذلك 
خري الدعاء دعاء يوم (( : أنه قال يف هذا اليوم-صلى اهللا عليه وسلم-عنه 

 ،عرفة وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
   .)٢( ))له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير

 ألنه مل ينقـل     ؛اجلماعي فال أعلم له أصالً واألحوط تركه      أما الدعاء   
 وال عن أصحابه رضي اهللا عنـهم فيمـا          ،عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

 ، لكن لو دعا إنسان يف مجاعة وأمنوا على دعائه فال بأس يف ذلك             ،علمت
كما يف دعاء القنوت ودعاء ختم القرآن الكرمي ودعاء االستسقاء وحنـو            

   .ذلك

 صلى  -تجمع يف يوم عرفة أو يف غري عرفة فال أصل له عن النيب            أما ال 
   صلى اهللا عليه - وقد قال-اهللا عليه وسلم

                                                
  .٦٠سورة غافر ، اآلية ) ١(
  . ٣٥٨٥باب يف دعاء يوم عرفة برقم ) الدعوات(رواه الترمذي يف ) ٢(
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 أخرجه مسلم   )١())من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد       (( :-وسلم
   . واهللا ويل التوفيق،يف صحيحه

                                                
دثات باب نقض األحكام الباطلة ورد حم     ) األقضية(رواه البخاري معلقاً يف باب النجش ن ومسلم يف          ) ١(

  . ١٧١٨األمور برقم 
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  وقت بدء الدعاء في عرفة-١٤٩

   )١( عرفة؟ما هو الوقت الذي يبدأ فيه الدعاء يف: س

بعد الزوال بعدما يصلي الظهر والعصر مجعاً وقصراً بأذان واحـد           : ج
 جيتهد يف الدعاء والذكر والتلبيـة       ، يتوجه احلاج إىل موقفه بعرفة     ،وإقامتني

 -ويشرع له رفع اليدين يف ذلك مع البدء حبمد اهللا والصالة علـى الـنيب              
   . إىل أن تغيب الشمس-صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  .من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام ) ١(
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   المبيت بمزدلفة واجب ومن تركه فعليه دم-١٥٠

ما حكم الوقوف مبزدلفة واملبيت فيها وما قدره ومـىت يبـدأ            : س
   )١(احلاج االنصراف منها؟

 ، وقال بعضهم إنـه ركـن      ،املبيت مبزدلفة واجب على الصحيح    : ج
 والصواب من أقوال أهل العلم أنه واجـب مـن           ،وقال بعضهم مستحب  

أن ال ينصرف منها إال بعد صالة الفجـر وبعـد            والسنة   ،تركه فعليه دم  
 والسنة أن يذكر    ، فإذا أسفر توجه إىل مىن ملبياً      ،اإلسفار يصلي فيها الفجر   

   . ويدعو فإذا أسفر توجه إىل مىن ملبياً،اهللا بعد الصالة

  وجيوز للضعفة من النساء والرجال والشيوخ االنصراف 

                                                
بتـاريخ  ) الرياض(هـ ، ويف جريدة     ١٢/١٢/١٤١١ بتاريخ   ٩٨٦٩العدد  ) الندوة(نشر يف جريدة    ) ١(
بتـاريخ  ) عكـاظ (هـ ، ويف جريدة     ٦/١٢/١٤١٨بتاريخ  ) اجلزيرة(هـ ، ويف جريدة     ٧/١٢/١٤١٦
   .هـ٧/١٢/١٤١٨

  باب صفة الحج والعمرة
 المبيت بمزدلفة) ٣(
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هلم الـنيب عليـه الـصالة       من مزدلفة يف النصف األخري من الليل رخص         
 أما األقوياء فالسنة هلم أن يبقوا حىت يصلوا الفجر وحىت يذكروا            ،والسالم

 ويسن رفع اليدين    ،اهللا كثرياً بعد الصالة مث ينصرفوا قبل أن تطلع الشمس         
 ومزدلفـة كلـها     ،مع الدعاء يف مزدلفة مستقبالً القبلة كما فعل يف عرفة         

   .موقف

   )١(فة قبل منتصف الليل؟ما حكم املبيت مبزدل: س

جيب على احلاج املبيت مبزدلفة ليلة العاشر مـن ذي احلجـة إىل             : ج
 فيجوز له وملن يقوم بشئونه بعد نـصف       ،الفجر إال لعذر من مرض وحنوه     

 ا يف حجـه     -صلى اهللا عليه وسلم   - ملبيت النيب    ؛الليل أن يرحل إىل مىن    
ف من املزدلفة إىل مىن بعد       وترخيصه ألهل األعذار يف االنصرا     ،إىل الفجر 

   .منتصف الليل

   من صلى المغرب والعشاء-١٥١
  بمزدلفة ثم انصرف ال يعتبر مؤدياً للواجب

نرى يف هذه األيام عند النفرة من عرفات إىل مزدلفة الزحـام            : س
  الشديد حبيث إن احلاج إذا وصل إىل 

                                                
  . هـ١٤١٧ لشهري ذي القعدة وذي احلجة ١٧العدد ) نشرة احلسبة(نشر يف ) ١(
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مزدلفة ال يستطيع املبيت فيها من شدة الزحام وجيـد مـشقة يف             
 وهل على احلاج شيء إذا تـرك        ؟ فهل جيوز ترك املبيت مبزدلفة     ،ذلك

 وهل جتزئ صالة املغرب والعشاء عن الوقوف واملبيـت يف           ؟املبيت ا 
 وذلك بأن يصلي احلاج صاليت املغرب والعشاء يف مزدلفـة مث            ،مزدلفة

 نرجو توضـيح    ؟يتجه فوراً إىل مىن فهل يصح الوقوف على هذا النحو         
   )١(.لدليلذلك مع ذكر ا

صـلى اهللا عليـه   - اقتداء بالنيب ؛املبيت مبزدلفة من واجبات احلج  : ج
 وصلى الفجر ا وأقام حىت      -صلى اهللا عليه وسلم   - فقد بات ا     -وسلم

 وال يعترب احلاج قـد أدى       )٢( ))خذوا عين مناسككم  (( : وقال ،أسفر جداً 
 - ألن الـنيب   ؛هذا الواجب إذا صلى املغرب والعشاء فيها مجعاً مث انصرف         

   . مل يرخص إال للضعفة آخر الليل-صلى اهللا عليه وسلم

 واخلالف بـني  ، جرباً لتركه الواجب،وإذا مل يبت يف مزدلفة فعليه دم     
أهل العلم رمحهم اهللا يف كون املبيت يف مزدلفة ركناً أو واجبـاً أو سـنة                

حجه  وارجح األقوال الثالثة أنه واجب على من تركه دم و          ،مشهور معلوم 
   وهذا هو قول أكثر ،صحيح

                                                
  . هـ٨/١٢/١٤١٦ يف ١٥٣٩العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
  . ١٢٩٧باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم العيد راكباً برقم ) احلج(رواه بنحوه مسلم يف ) ٢(
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 وال يرخص يف ترك املبيت إىل النصف الثـاين مـن الليـل ال               .أهل العلم 
 أما األقوياء الذين ليس معهم ضعفة فالـسنة هلـم أن يبقـوا يف               ،للضعفة

مزدلفة حىت يصلوا الفجر ا ذاكرين اهللا داعينه سبحانه حىت يـسفروا مث             
 ،-صلى اهللا عليه وسـلم    -سول اهللا    تأسياً بر  ؛ينصرفوا قبل طلوع الشمس   

ومن مل يصلها إال يف النصف األخري من الضعفة كفاه أن يقيم ا بعـض               
   . واهللا ويل التوفيق.الوقت مث ينصرف أخذاً بالرخصة

  الجمع والقصر في الحج-١٥٢

ما حكم من صلى صاليت املغرب والعشاء قصراً ومجع تـأخري           : س
 منها تعطل سيارته يف الطريق      ،رئةقبل دخول مزدلفة وذلك ألسباب طا     

إىل مزدلفة وخشية فوات وقت املغرب والعشاء حيث كـان الوقـت            
متأخراً جداً فصلى صاليت املغرب والعشاء على حدود مزدلفة أي قبل           

 مث نام ريثما يتم إصالح سيارته مث صلى أيـضاً           ،مزدلفة مبسافة بسيطة  
اً صالها علـى    صالة الفجر وذلك بعد دخول وقت صالة الفجر أيض        

حدود مزدلفة حيث أنه مل يستطع دخـول مزدلفـة إال يف الـصباح              
   فهل تصح صالته هذه لكل من املغرب والعشاء ،والشمس قد أشرقت
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 نرجو من مساحتكم توضيح ذلك مـع   ؟والفجر على حدود مزدلفة   
   )١(ذكر الدليل؟

- كما قـال     ،الصالة تصح يف كل مكان إال ما استثناه الشارع        : ج
 ولكن  .)٢( ))جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً    (( :- اهللا عليه وسلم   صلى

املشروع للحاج أن يصلي املغرب والعشاء مجعاً يف مزدلفة حيث أمكنـه            
ذلك قبل نصف الليل فإن مل يتيسر له ذلك لزحام أو غريه صالمها بـأي               

 ِإنَّ﴿ : لقوله تعاىل  ؛مكان كان ومل جيز له تأخريمها إىل ما بعد نصف الليل          
 ، أي مفروضاً يف األوقات    )٣(﴾الصالَةَ كَانت علَى الْمؤِمِنني ِكتابا موقُوتا     

 )٤( ))وقت العشاء إىل نصف الليل    (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -ولقول النيب   
 واهللا  ،رواه مسلم من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما            

   .اعلم

                                                
  . هـ١/١٢/١٤١٦ بتاريخ ١٥٣٨العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
  . ٣٣٥برقم " فلم جتدوا ماء: "باب قول اهللا تعاىل ) التيمم(رواه البخاري يف ) ٢(
  . ١٠٣سورة النساء ، اآلية ) ٣(
 ، ومسلم يف    ٥٧٢باب وقت صالة العشاء إىل نصف الليل برقم         ) مواقيت الصالة (رواه البخاري يف    ) ٤(
  . ٦١٢ برقم باب أوقات الصلوات اخلمس) املساجد ومواضع الصالة(
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  لوتر السنة المحافظة على ا-١٥٣
  في الحضر والسفر وليلة مزدلفة

   )١(هل يسقط الوتر وركعتا الفجر يف مزدلفة؟: س

صـلى اهللا   - ألن النيب    ؛السنة أن يصلي ركعتني قبل صالة الفجر      : ج
 أما سنة الظهر . وهكذا يف أسفاره كلها    ، فعل ذلك يف مزدلفة    -عليه وسلم 

 عرفة ومزدلفـة    والعصر وسنة املغرب والعشاء فالسنة تركها أيام مىن ويف        
 : ترك ذلـك وقـال  -صلى اهللا عليه وسلم- ألن النيب   ؛ويف مجيع األسفار  

لَقَد كَانَ لَكُم ِفي    ﴿ :  وقد قال اهللا عز وجل      )٢( ))خذوا عين مناسككم  ((
 أما الوتر فالسنة احملافظة عليـه يف احلـضر          ،)٣(﴾رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ   
 كان يـوتر يف     -صلى اهللا عليه وسلم   - النيب    ألن ؛والسفر ويف ليلة مزدلفة   

 وأما قول جابر إنه اضـطجع بعـد         ،السفر واحلضر عليه الصالة والسالم    
   فليس فيه نص واضح على .العشاء

                                                
  . هـ١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها يوم التروية مبىن سنة ) ١(
  . ١٢٩٧باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم ) احلج(رواه بنحوه مسلم يف ) ٢(
  . ٢١سورة األحزاب ، اآلية ) ٣(
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 وقد يكون ترك ذلك بسبب التعـب أو         ،أنه مل يوتر عليه الصالة والسالم     
عب أو النوم    فإذا تركه بسبب الت    ، والوتر نافلة  .النوم عليه الصالة والسالم   

 ؛ ولكن يشرع له أن يقضيه من النهار شفعاً        ،أو شغل آخر فال حرج عليه     
 إذا شغله   -صلى اهللا عليه وسلم   -كان النيب    ":لقول عائشة رضي اهللا عنها    

 متفـق   )١(" عن قيام الليل نوم أو مرض صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة           
 من الليل غالباً     يوتر -صلى اهللا عليه وسلم   - وذلك ألنه كان     ،على صحته 

 فإذا شغله عن ذلـك نـوم أو         ، يسلم من كل ثنتني    ،بإحدى عشر ركعة  
 ، يسلم من كل ثنتني عليه الصالة والسالم       ،مرض قضامها من النهار شفعاً    

   .واهللا املوفق

  يجوز الخروج-١٥٤
 من مزدلفة في النصف األخير من الليل

 ؟ن الليـل  مىت خيرج احلاج من مزدلفة إىل مىن يف أي ساعة م          : س
   )٢(وهل يرجم عن النساء وهن قادرات على الرجم من أجل الزحام؟

  

                                                
  .٧٤٦باب جامع صالة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم ) اصالة املسافرين وقصره(رواه مسلم يف ) ١(
  .هـ ١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية سنة ) ٢(
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 - ألن الـنيب   ؛جيوز للحاج اخلروج من مزدلفة يف النصف األخري       : ج
 أمـا   ، رخص للنساء والضعفة ومن معهم يف ذلك       -صلى اهللا عليه وسلم   

الرجال األقوياء الذين ليس معهم عوائل فاألفضل هلم عدم التعجـل وان            
وا الفجر يف مزدلفة ويقفوا ا حىت يسفروا ويكثروا مـن ذكـر اهللا              يصل

خذوا عين  (( : فعل ذلك وقال   -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ؛والدعاء
 ألن أم سـلمة     ؛ وملن تعجل أن يرمي اجلمرة قبل الفجـر        ،)١())مناسككم

 ومل يثبت أن    ،رضي اهللا عنها رمت اجلمرة قبل الفجر مث مضت وأفاضت         
صلى اهللا عليه وسلم أنكر عليها ذلك فدل ذلك على اجلواز وأنـه ال      النيب  

حرج يف ذلك وملا يف ذلك من التيسري والتسهيل على احلـاج والسـيما              
   .الضعفاء منهم

إذا كان معنا عوائل كثرية فهل خنـرج مـن مزدلفـة قبـل              : س
   )٢(الفجر؟

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم      -الذي معه عوائل قد شرع له النيب        : ج
  خص له أن يفيض من مزدلفة يف آخر الليل قبل الفجر ور

                                                
  . ١٢٩٧باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم ) احلج(رواه بنحوه مسلم يف ) ١(
  . هـ١٤٠٢ة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية عام من ضمن األسئلة املوجه) ٢(
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 مث مـن    ،يف النصف األخري من الليل إىل مىن حىت يرمي اجلمرة قبل الزحام           
أراد أن يبقى يف مىن بقي يف مىن ومن ذهب إىل مكة للطواف فال بـأس                 

   .كما تقدم يف جواب السؤال الذي قبل هذا
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   .بن باز حفظه اهللاعبد العزيز بن عبد اهللا / مساحة الشيخ 

   : وبعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وأريد أن استفسر عن     ،مبشيئة اهللا تعاىل أريد أن أحج هلذا العام       : س
بعض أمور احلج اليت أجهلها وأرجو من اهللا مث من مساحتكم أن تـنريوا              

 وهـذه األمـور     ،لنا الطريق ولكم يف ذلك األجر والثواب إن شاء اهللا         
   :هي

 فهل جيـوز لنـا أن   ،جد معي عائلة ومنهم من هو كبري يف السن تو
 ونرمي  ،منشي من مزدلفة إىل مىن بعد الساعة الثانية بعد منتصف الليل          

 وهل جيوز لنا الوصول للحرم قبل صـالة    ؟مجرة العقبة مث نرتل إىل مكة     
   )١(الفجر باحلرم؟

   :وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته وبعد: ج

اقع هو ما ذكرمت يف السؤال األول فال مانع من التعجل يف            إذا كان الو  
 وال مانع من رميكم مجرة العقبة مث التوجـه          ،النصف الثاين من ليلة النحر    

   .إىل مكة

                                                
  . هـ٣/١١/١٤١٣وأجاب عنه مساحته يف . ص . ب . سؤال شخصي موجه إىل مساحته من ي) ١(
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   حكم المبيت خارج مزدلفة- ١٥٥

هناك من يبيت خارج مزدلفة ألم مينعونـه مـن الوقـوف            : س
   )١(بالسيارة فيتعدى فيبيت يف مىن فهل عليه هدي؟

إذا كان ال جيد مكاناً يف مزدلفة أو منعه اجلنود من الرتول ا فال              : ج
 وإن كـان    ،)٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ؛شيء عليه 

   .ذلك عن تساهل منه فعليه دم مع التوبة

  السنة أن يبقى-١٥٦
 الحاج في مزدلفة حتى يسفر

اج إىل أن يصلي الضحى أم أنه ينفـر         هل السنة أن ميكث احل    : س
   )٣(بعد صالة الفجر مباشرة من مزدلفة؟

السنة أن يبقى يف مزدلفة حىت يسفر حىت يتضح النور قبل طلـوع      : ج
الشمس هذا هو األفضل  إذا صلى الفجر يبقى يف مكانه مستقبالً القبلـة              

   كما ،يدعو ويليب ويذكر اهللا حىت يسفر
                                                

  . من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) ١(
   .١٦سورة التغابن ، اآلية ) ٢(
  .سماحته يف درس بلوغ املرام من ضمن األسئلة املوجهة ل) ٣(
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 أما الضعفاء فلهم االنصراف بعد منتصف       ،السالمفعل النيب عليه الصالة و    
 لكن من جلس حىت يسفر وصلى الفجر ا وجلس حـىت يـسفر              ،الليل

 هذا أفضل تأسياً بالنيب     ، ويليب ويدعو ويرفع يديه    ،يدعو اهللا مستقبالً القبلة   
 فلما أسفر انـصرف     ،صلى اهللا عليه وسلم فإنه بقي يف مزدلفة حىت أسفر         

 وخالف املشركني فكانوا ال ينـصرفون مـن   ،لشمسإىل مىن قبل طلوع ا   
مزدلفة حىت تطلع الشمس والرسول عليه الـصالة والـسالم خـالفهم            

 وهذا هـو الـسنة      ،وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما أسفر       
   .تأسياً به صلى اهللا عليه وسلم

  الصبي إذا فاته-١٥٧
 المبيت في مزدلفة فعليه الهدي

   )١(ملبيت مبزدلفة هل عليه هدي؟الصيب إذا فاته ا: س

 ألنه قد لزمته    ؛نعم إذا فاته املبيت مبزدلفة أو مىن فعلى وليه هدي         : ج
 أو إحرام وليه عنه إن كان غـري  ،أحكام احلج بسبب إحرامه إن كان مميزاً   

 فإمـا   ، واملعتمر املكلـف املتنفـل     ، وألنه كاحلاج املكلف املتنفل    ،مميز
  يلزمهما أحكام 

                                                
  .من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) ١(
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 ،)١(﴾وأَِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللّـهِ ﴿ : لقول اهللا سبحانه؛عمرةاحلج وال 
   .واآلية املذكورة تعم املفترض واملتنفل

  كيفية الوقوف عند المشعر الحرام-١٥٨

   )٢(عند املشعر احلرام هل يكون احلاج واقفاً رافعاً يديه؟: س

وة رفع اليدين   يشرع للواقف عند املشعر احلرام وعلى الصفا واملر       : ج
 وهكـذا يف  ،يف الدعاء سواء كان واقفاً أو جالساً فاألمر واسع واحلمد هللا        

  . عرفات يشرع رفع اليدين يف الدعاء

  المرور بمزدلفة دون المبيت ال يكفي-١٥٩

   )٣(هل يكفي املرور مبزدلفة دون املبيت إىل منتصف الليل؟: س

  ا مل  فإذ،املبيت مبزدلفة واجب من واجبات احلج: ج

                                                
  . ١٩٦سورة البقرة ، اآلية ) ١(
  .من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) ٢(
  . هـ٩/١١/١٤١٩ يف ١٦٨١العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ٣(
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 جيـزئ يف  - أي دم يـذبح ملـساكني احلـرم    –يبت ا فإنه يلزمه فدية      
 مث عاد إليها مرة أخرى      ، ولكن إذا مر احلاج مبزدلفة ومل يبت ا        ،األضحية

   .قبل الفجر ومكث ا ولو يسرياً فإنه ال فدية عليه
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   جمرة العقبة هي التي ترمى بسبع يوم العيد– ١٦٠

   )١(مى بسبع اليوم األول؟أي اجلمرات تر: س

 وهي آخر   ، اجلمرة اليت يقال هلا مجرة العقبة      ،اجلمرة اليت تلي مكة   : ج
 أما يف اليوم احلـادي عـشر        ،اجلمار من جهة مكة ترمى بسبع يوم العيد       

والثاين عشر والثالث عشر يف حق من مل يتعجل فإن عليه أن يرمي الثالث              
يف وهي اليت أقرب مـن جهـة         ويبدأ باليت تلي مسجد اخل     ،بعد الزوال 

 مث األخرية اليت رماها يوم العيد وهي        ، يبدأ ا مث الوسطى    ،مسجد اخليف 
   .تسمى مجرة العقبة

   بداية رمي الجمار ونهايته وما يتعلق به-١٦١

   وما كيفية الرمي؟ ؟مىت يبدأ احلاج رمي اجلمرات: س

                                                
  . هـ١٤٠٢يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية سنة من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته ) ١(

  باب صفة الحج والعمرة
  رمي الجمار) ٤(
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   )١( ومىت ينتهي؟؟ وبأي اجلمرات يبدأ الرمي؟وما عدد احلصى

 :يرمي أول اجلمار يوم العيد وهي اجلمرة اليت تلي مكة ويقال هلا           : ج
 وإن رماها يف النصف األخري من ليلة النحر         ،مجرة العقبة يرميها يوم العيد    

 ويـستمر إىل غـروب   ، ولكن األفضل أن يرميهـا ضـحى       ،كفى ذلك 
 فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليالً عن يـوم العيـد              ،الشمس
 أما يف أيـام التـشريق       ،ها واحدة بعد واحدة ويكرب مع كل حصاة       يرمي

فريميها بعد زوال الشمس يرمي األوىل اليت تلي مسجد اخليـف بـسبع             
حصيات يكرب مع كل حصاة مث الوسطى بسبع حصيات مث األخرية بسبع            

 وهكذا الثالث عشر ملـن مل       ،حصيات يف اليوم احلادي عشر والثاين عشر      
   .يتعجل

 بعدما يرمـي األوىل يقـف       ، يقف بعد األوىل وبعد الثانية     والسنة أن 
 وبعد الثانية يقـف     ،مستقبالً القبلة وجيعلها عن يساره ويدعو ربه طويالً       

وجيعلها عن ميينه مستقبالً القبلة ويدعو ربه طويالً يف اليوم احلادي عـشر             
اليت  أما اجلمرة األخرية     ،والثاين عشر ويف اليوم الثالث عشر ملن مل يتعجل        

صـلى اهللا عليـه     - ألن الرسول    ؛تلي مكة فهذه يرميها وال يقف عندها      
   . رماها ومل يقف عندها عليه الصالة والسالم-وسلم

                                                
  . هـ١٢/١٢/١٤١١ يف ٩٨٦٩العدد ) الندوة(نشر يف جريدة ) ١(
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   )١( وما صفته  وما حكم غسله؟؟من أين يؤخذ حصى اجلمار: س

 وإذا أخذ حصى يوم العيد من املزدلفة فال         ،يؤخذ احلصى من مىن   : ج
 وال يشرع غـسلها بـل   ، العيد مجرة العقبة وهي سبع يرمي ا يوم    ،بأس

يأخذها من مىن أو املزدلفة ويرمي ا أو من بقية احلرم جيزئ ذلـك وال               
 ، وأيام التشريق يلقطها من مىن كل يوم واحد وعشرين حصاة          ،حرج فيه 

 وإن مل يتعجـل     ،إن تعجل اثنني وأربعني لليوم احلادي عشر والثاين عشر        
خلذف تشبه بعر الغنم املتوسـط فـوق         وهي من حصى ا    ،فثالث وستون 

 وتسمى حصى اخلـذف كمـا       ، كما قال الفقهاء   ،احلمص ودون البندق  
   .تقدم أقل من بعر الغنم قليالً

  حكم رمي جمرة-١٦٢
 العقبة بعد منتصف ليلة العيد

 ،حنن مجاعة من احلجاج بعضنا معه نساء والبعض اآلخر مفـرد  : س
   فهل جيوز للمفرد رمي مجرة العقبة مع

                                                
  . هـ١٥/١٢/١٤٠١ يف ١١العدد ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة ) ١(
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   )١(.مجاعته بعد نصف الليل؟ علماً أنكم تعرفون املشاق أثناء احلج

ال بأس يف رمي اجلمرة ليلة النحر بعد نصف الليل للمشقة الـيت             : ج
 للضعفة أن يدفعوا مـن  -صلى اهللا عليه وسلم- وهلذا رخص النيب   ؛ذكرمت

 أمـا األقويـاء    .مزدلفة قبل الفجر ورخص هلم يف رمي اجلمار قبل الفجر         
صـلى اهللا عليـه     - ألن النيب    ؛األفضل هلم أن يرموا بعد طلوع الشمس      ف

صـلى اهللا   - وألنه روي عنه     ، رمى مجرة العقبة يوم النحر ضحى      -وسلم
 ولكـن يف    ))ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس     (( : أنه قال  -عليه وسلم 

 والصواب أن رمي اجلمرة بعد نصف الليل من لليلة النحـر            ،سنده ضعف 
 ولكن تأخري ذلك    ،ميع من أجل املشقة العظيمة على اجلميع      جيزئ عن اجل  

 ، مجعاً بني األدلـة    ؛إىل بعد طلوع الشمس يف حق األقوياء أفضل وأحوط        
  .ومن كان معه نساء أو ضعفة فهو مثلهم

 ولكنـه   .تيسر يل العام املاضي تأدية فريضة احلج وهللا احلمـد         : س
 الليل قبل الـصباح     حدث أن كنت مع مجاعة ورمينا اجلمرة األوىل يف        

 فمـا   ،وذلك خوفاً من الزحام بعد أن أمضينا نصف الليل يف مزدلفـة           
   وهل ؟حكم ذلك

                                                
  . هـ١/٩/١٤٠٨أجاب عنه مساحته بتاريخ . ح . سؤال من س ع ) ١(
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   )١(. أرجو اإلفادة؟علي شيء اآلن

ال حرج يف رمي مجرة العقبة بعد نصف الليل ليلة النحر إذا كنتم             : ج
 .مستضعفني أو معكم مستضعفون من النساء والصبيان والكبار واملرضـى  

ا كنتم أقوياء وليس معكم ضعفاء فاألفضل لكم أن تصلوا الفجر يف            أما إذ 
 مث تنفروا إىل    ،املزدلفة وأن تبقوا ا مشتغلني بالذكر والدعاء حىت اإلسفار        

 تأسياً بالنيب صلى اهللا     ؛مىن قبل طلوع الشمس وترموا اجلمرة بعد طلوعها       
كُم ِفي رسوِل اللَِّه    لَقَد كَانَ لَ  ﴿ : لقول اهللا تعاىل   ؛عليه وسلم يف ذلك كله    

خـذوا عـين    (( :-صلى اهللا عليه وسلم   - وقول النيب    ،)٢( ﴾أُسوةٌ حسنةٌ 
 وفقنـا اهللا وإيـاكم ومجيـع    . أخرجه مسلم يف صحيحه  )٣( ))مناسككم

   .املسلمني للعلم النافع والعمل به

هل جيوز ملن دفع مع النساء والضعفة ليلة النحر بعد منتصف            : س
   )٤(؟لفة أن يرمي مجرة العقبة أم الالليل من مزد

  

                                                
  . هـ٢٣/١٠/١٤١٥وأجاب عنه مساحته يف . ع . م. لسائل فسؤال موجه من ا) ١(
  . ٢١سورة األحزاب، اآلية ) ٢(
  . ١٢٩٧باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم ) احلج(رواه بنحوه مسلم يف ) ٣(
  . هـ١٢/١٢/١٤١١ يف ٩٨٦٩العدد ) الندوة(نشر يف جريدة ) ٤(
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 ومن دفع معهم من     ،من دفع مع الضعفة والنساء فحكمه حكمهم      : ج
 فحكمه حكمهم   ،األقوياء من حمارم ومن سائقني ومن غريهم من األقوياء        

   .جيزئه أن يرمي يف آخر الليل مع النساء

   حكم من رمي جمرة العقبة– ١٦٣
  والطواف قبل منتصف ليلة العيد

أنا حاج رميت اجلمرة الكربى قبل منتصف الليل مث توجهـت          : س
 ، وأثناء ذلك انـتقض وضـوئي      ،من فوري إىل احلرم لطواف اإلفاضة     

 ونظراً لزمحة ما حول املقام مل أمتكن من تأدية ركعيت           ،فأكملت الطواف 
 ،الطواف مث غادرت حدود احلرم ومىن ومل أعد إال بعد صالة املغـرب            

   )١(مناسك احلج علماً بأن حجي كان مفرداً؟فهل أخللت بشيء من 

 رمي اجلمرة قبل نصف الليل ال جيوز فإن أول وقت لرمـي             :أوالً: ج
 فال جيوز رميها قبل     ،اجلمرة بعد نصف ليلة النحر عند مجع من أهل العلم         

   .ذلك

                                                
 ، ويف كتـاب     ١٩هــ ص  ٢٧/١١/١٤٠٥ يف   ٦العدد  )  يف احلج  التوعية اإلسالمية (نشر يف جملة    ) ١(
  . هـ١٤٠٨ طبعة ١٠٢ص ) فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة(
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 وإن كان بعد    ، طوافه إن كان قبل نصف الليل فكذلك ال يصح         :ثانياً
اً لكونه طاف على غري طهارة ولكونه انـتقض         نصف الليل مل يصح أيض    

 فعليه أن   ،وضوئه أثناء الطواف فهو على كل حال مل يطف على الصحيح          
 وبنيـة   . وعليه أن يعيد الطواف بعد ذلك بنية طواف اإلفاضة         ،يعيد الرمي 

 وإذا مل   ، وال جيزئه طوافه الذي أحـدث فيـه        ،رمي مجرة العقبة يوم العيد    
 ألنه مـا رمـى يف       ؛د مضي أوقات الرمي فعليه دم     يتذكر ومل ينتبه إال بع    

 وعليـه   ، فعليه دم يذحبه يف مكة لفقراء احلرم بنية تـرك الرمـي            ،احلقيقة
الطواف يف أي وقت فيطوف ولو يف آخر ذي احلجة أو يف حمرم مىت ذكر               

 وعليه دم ثان عن تركه املبيت يف مزدلفة إىل ما بعـد             .حىت يكمل حجه  
   .فيق وباهللا التو،نصف الليل

  حكم رمي الجمار إذا كان المرمى مملوءاً-١٦٤

ما حكم رمي اجلمار إذا كان املرمى مملوءاً باحلـصى يرمـي            : س
   )١(احلاج احلصى فيقع يف املرمى مث يسقط خارج املرمى؟

  

                                                
  .١هـ ، شريط رقم ١٤٠٧من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف حج عام ) ١(
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 إذا وقع يف املرمى كفى واحلمد هللا ولـو          ،املهم وقوعه يف املرمى   : ج
   .تدحرج وسقط ال يضر

  ن رمى الشاخص الحكم فيم-١٦٥
  دون التأكد من وقوع الجمرات في الحوض

حججت وأنا من أهل مكة قبل حوايل سبعة أعـوام وأنـا يف             : س
 وأرمي اجلمـرات    ،احلج أقصر الصالة مع اإلمام مث أعيدها تامة منفرداً        

يف مجيع األيام من يوم النحر وما بعده أرميها يف الـشاخص الـذي يف               
املقصود بالرمي وال أدري هـل تـسقط        وسط املرمى ظناً مين أنه هو       

   )١(احلجارة يف املرمى أو خارجه فما احلكم؟

الواجب عليك إذا كان األمر كما ذكرت فدية واحدة جتـزئ يف          : ج
 ألنك واحلـال مـا   ؛ فإن مل تستطع فعليك أن تصوم عشرة أيام   ،األضحية

   .ذكر يف حكم من مل يرم

ام فـال وجـه لـذلك       أما إعادة الصالة تامة بعدما صليت مع اإلم       
  صلى اهللا- ألن النيب ؛والواجب االكتفاء بالصالة مع اإلمام

                                                
  . ١هـ شريط رقم ١٤٠٧من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف حج عام ) ١(



  

 - ٢٩٩ - 
 

 صلى بالناس يف عرفة ومزدلفة ومىن قصراً ومل يأمر أهل           - عليه وسلم 
لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسـوِل      ﴿ : وقد قال سبحانه   ،مكة بإعادة الصالة تامة   

 للناس يف حجة    -اهللا عليه وسلم  صلى  - وقال النيب    ،)١(﴾اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ  
  .)٢())خذوا عين مناسككم(( :الوداع

   حكم الرمي بعد العصر– ١٦٦

لدي بنات حيججن فرضهن هذا العام فهل جيوز أن يرمني مجرة           : س
   )٣(العقبة بعد العصر خمافة الزمحة؟

 ألن يوم العيد جيوز الرمي      ؛إذا رمني يوم العيد بعد العصر فال باس       : ج
جيوز أيضاً الرمي يف الليل بعد غروب الشمس من ليلة إحـدى             و ،فيه كله 

عشرة عن يوم العيد جلمرة العقبة ملن مل يرمها يف النهار يف أصـح قـويل                
 وهكذا جيوز الرمي يف اليوم احلادي عشر واليوم الثاين عـشر يف             ،العلماء

   أما اليوم الثالث ،الليل ملن مل يتيسر له الرمي يف النهار بعد الزوال

                                                
  . ٢١زاب ، اآلية سورة األح) ١(
  .١٢٩٧باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم ) احلج(رواه بنحوه مسلم يف ) ٢(
  . هـ١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية عام ) ٣(
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 وال جيوز الرمـي يف األيـام        ،عشر فإن الرمي فيه ينتهي بغروب الشمس      
الثالثة قبل الزوال ليوم احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر عند أكثر             

 -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ؛أهل العلم وهو احلق الذي ال شك فيه       
 رضـي اهللا   وهكذا أصحابه،إمنا رمى بعد الزوال يف األيام الثالثة املذكورة     

   .)١())خذوا عين مناسككم(( :-صلى اهللا عليه وسلم-عنهم وقد قال 

فالواجب على املسلمني اتباعه يف ذلك كما يلزم اتباعه يف كـل مـا              
 ؛-صلى اهللا عليه وسـلم   -شرع اهللا ويف ترك كل ما ى اهللا عنه ورسوله           

 نهاكُم عنه فَانتهوا    وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما    ﴿ :لقول اهللا عز وجل   
لَقَد كَانَ لَكُـم ِفـي رسـوِل اللَّـِه أُسـوةٌ            ﴿ : وقوله عز وجل   ،)٢(﴾

   . واآليات يف هذا املعىن كثرية  واهللا املوفق.)٣(﴾حسنةٌ

   )٤(هل جيوز للمرأة أن توكل يف الرمي يف حج الفريضة؟: س

  

                                                
  . ١٢٩٧نحر راكباً برقم باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم ال) احلج(رواه بنحوه مسلم يف ) ١(
   .٧سورة احلشر ، اآلية ) ٢(
   .٢١سورة األحزاب ، اآلية ) ٣(
  . هـ١٤٠٢من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية عام ) ٤(
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وة أو حامالً أو    إذا كانت مريضة أو ضعيفة لكرب سن أو ضعف ق         : ج
 أمـا إذا    .ذات أطفال ليس عندهم من حيفظهم فإا توكل ثقة يرمي عنها          

كانت قوية تستطيع الرمي وليس ا علة فإا ترمي بنفسها يف األوقـات             
صـلى اهللا   - كما رمى أزواج النيب      ،املناسبة كالليل وجتتنب أوقات الزحام    

   . أسوة ونساء الصحابة رضي اهللا عنهم وفيهم-عليه وسلم

   )١(ما حكم التوكيل يف الرمي عن املريض واملرأة والصيب؟: س

ال بأس بالتوكيل عن املريض واملرأة العاجزة كـاحلبلى والثقيلـة           : ج
 أما القوية   ،والضعيفة اليت ال تستطيع رمي اجلمار فال بأس بالتوكيل عنهم         

 ، يف الليل   ومن عجز عنه اراً بعد الزوال رمي       ،النشيطة فإا ترمي بنفسها   
 ومن عجز يوم    ،ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد          
 ومن عجـز يف   ،احلادي عشر رمى ليلة اثنيت عشرة عن اليوم احلادي عشر         

اليوم الثاين عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمي يف الليلة الثالثة عشرة عـن       
   . وينتهي الرمي بطلوع الفجر،يوم الثاين عشر

   .يف النهار فال يرمي إال بعد الزوال يف أيام التشريقأما 

  

                                                
  . هـ١٢/١٢/١٤١١ يف ٩٨٦٩العدد ) الندوة(نشر يف جريدة ) ١(



  

 - ٣٠٢ - 
 

عندي بنت وحجها فرض ولكن ا ضيق يف النفس هل أتوكل           : س
   )١(. أفتونا مأجورين جزاكم اهللا خرياً؟عنها يف الرمي

 لقـول اهللا عـز   ؛جيوز هلا التوكيل لثقة يرمي عنها دفعاً للخطـر     : ج
 :-صلى اهللا عليه وسـلم    - وقوله   ،)٢(﴾عتمفَاتقُوا اللَّه ما استطَ   ﴿ :وجل

   .)٣())يسروا وال تعسروا((

  

                                                
  . هـ١٤٠٢ته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية عام من ضمن األسئلة املوجهة لسماح) ١(
  . ١٦سورة التغابن ، اآلية ) ٢(
 ،  ٦٩باب ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتخـوهلم باملوعظـة بـرقم               ) العلم(رواه البخاري يف    ) ٣(

  . ١٧٣٤باب يف األمر بالتيسري وترك التنفري برقم ) اجلهاد والسري(ومسلم يف 
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من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز على حضرة األخ املكرم من مسـى               
 وفقه اهللا ملا فيه رضاه وزاده من العلم واإلميـان           .أ. م. ح.  م :نفسه السيد 

   .آمني

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

م الكرمي وصلك اهللا حببل اهلدى والتوفيق وما تـضمنه          وصلين كتابك 
   .من األسئلة الثالثة كان معلوماً

   )١(ما حكم توكيلك البنك يف رمي اجلمار بسبب عجزك؟: س

ال حرج يف ذلك إذا كان رمي اجلمار يشق عليك بسبب كـرب             : ج
فقـين اهللا    و .)٢( ﴾فَاتقُوا اللَّه ما اسـتطَعتم    ﴿ : لقول اهللا عز وجل    ؛سنك

 ، إنه مسيـع قريـب     ،وإياك وسائر املسلمني للفقه يف الدين والثبات عليه       
   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

                                                
بتـاريخ  . ح . م / الة صدرت من مكتب مساحتـه إجابـة عـن أسـئلة مقدمـة مـن األخ             رس) ١(

  .هـ ، وهذا أحدها ٢٥/٦/١٤١٨
  . ١٦سورة التغابن ، اآلية ) ٢(
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امرأة أدت احلج وقامت جبميع مناسكه إال رمي اجلمار فقـد           : س
 ألا معها طفالً صغرياً علماً أن هذا احلج هـو         ؛وكلت من يرميها عنها   

  )١(ك؟ فما حكم ذل،حج الفريضة

 ملا يف الزحـام  ؛ ورمي الوكيل جيزئ عنها ،ال شيء عليها يف ذلك    : ج
   .وقت رمي اجلمار من اخلطر العظيم عل النساء والسيما من معها طفل

 ألنين حامل وكان معـي      ؛عند رمي اجلمرات مل أستطع الرمي     : س
   )٢( فهل علي شيء؟،والدي ورمى عين

القـادر أن يفعلـه   رمي اجلمرات كغريه من النسك جيب علـى       : ج
 فال حيل ألحـد     )٣(﴾وأَِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللّهِ   ﴿ : لقول اهللا تعاىل   ؛بنفسه

التهاون يف ذلك كما يفعل البعض حيث جندهم يوكلون من يرمي عنـهم            
 ولكـن إذا    ، وهذا خطا عظيم   ،ال عن عجز عن الرمي ولكن اتقاء للزحام       

 ، حامل أو ما أشبه ذلك فال بـأس        كان اإلنسان عاجزاً كمريض أو امرأة     
   .وهذه املرأة ال حرج عليها إن شاء اهللا

                                                
  . ١٢٧ ص ١ج) الدعوة(نشر يف كتاب ) ١(
  . هـ٧/١/١٤١٧ يف ١٠٨٧٧العدد ) عكاظ(نشر يف جريدة ) ٢(
  . ١٩٦سورة البقرة ، اآلية ) ٣(
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   ليس لقادر أن يوكل في رمي الجمرات– ١٦٧

هل جيوز لشخص أن يوكل عنه يف رمي اجلمرات وهو قـادر            : س
   )١(على ذلك؟

 وكل واحد يرمي عن نفـسه بنفـسه إال          ،ليس لقادر أن يوكل   : ج
 وهكـذا  ، فإن ويل الصيب يرمي عنه،حلملالصيب والعاجز واملريض وذات ا 

 وهكذا وكيل احلامل وذات األطفال الـيت        ،وكيل العاجز لكرب أو مرض    
   .ليس لدى أطفاهلا من حيفظهم

   الوكالة في الرمي-١٦٨
   ال تجوز إال من عذر شرعي

ما حكم من وكل يف رمي اجلمار وهو قادر وسافر بعد يـوم             : س
   )٢(العيد ومل ميكث يف مىن يومني؟

  

                                                
  ) .عكاظ(جريدة نشر يف ) ١(
 ٧هـ ، ويف العـدد  ١٥/١٢/١٤٠٠ يف ٦٣ ص ١١العدد ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة   ) ٢(

 طبعـة   ٩٦ص  ) فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة     (هـ ويف كتاب    ٢/١٢/١٤٠٤ يف   ٧٧ص  
  . هـ١٤٠٨
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الوكالة ال جتوز إال من علة شرعية مثل كبري السن واملريض ومثل            : ج
 أما التوكيل من غري عذر شرعي       ، وما أشبه ذلك   ،احلبلى اليت خيشى عليها   

 ؛فهذا ال جيوز والرمي باق عليه حىت ولو كان حجه نافلة على الـصحيح             
 لقوله  ؛ةألنه ملا دخل يف احلج والعمرة وجب عليه إكماهلما وإن كان نافل           

 فهذا يعم حج النافلـة      )١( ﴾وأَِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللّهِ   ﴿ :سبحانه وتعاىل 
 لكن إذا كان معذوراً     ،وحج الفرض كما يعم عمرة الفرض وعمرة النافلة       

 والنائب يرمي عنه وعن موكلـه يف موقـف          .ملرض أو كرب سن فال بأس     
   .واحد اجلمرات كلها هذا هو الصواب

 ؛إذا سافر قبل طواف الوداع فهذا أيضاً منكر ثان ال جيـوز           وكذلك  
ألن طواف الوداع بعد انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كـان    

 وكونه يسافر قبل طواف الوداع وقبل مضي أيام مىن هـذا فيـه              ،عاجزاً
 دم عن ترك الرمي     : بل عليه دمان   ،شيء من التالعب فال جيوز هذا األمر      

 ولو طاف   ،كة ودم عن ترك طواف الوداع يذبح يف مكة أيضاً         يذبح يف م  
 ألن طواف الوداع يكـون      ،يف نفس يوم العيد ال جيزئه وال يسمى وداعاً        
  صلى اهللا عليه - لقول النيب ؛بعد رمي اجلمار فال يطاف للوداع قبل الرمي

                                                
  . ١٩٦سورة البقرة ، اآلية ) ١(
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 وملا ثبت   ،)١())ال ينفرن أحدكم حىت يكون آخر عهده بالبيت       (( :-وسلم
أمر النـاس أن يكـون آخـر        (( :ن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال      عن اب 

 . متفق على صـحته    )٢())عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض       
وعلى املذكور دم ثالث عن ترك املبيت مبىن ليلة أحد عشر وليلة إثين عشر              

   .مع التوبة إىل اهللا من فعله املذكور

رات ثاين أيام التشريق    هل ميكن توكيل شخص عين لرمي اجلم      : س
بسبب ظروف عائلية تستوجب عوديت إىل الرياض يف هذا اليـوم أم أن          

   )٣(علي يف ذلك دم؟

 بل جيب عليـه  ،ال جيوز ألحد أن يستنيب ويسافر قبل إمتام الرمي : ج
  أن ينتظر فإن كان قادراً رمى بنفسه وإن كان 

                                                
  . ١٣٢٧ طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم باب وجوب) احلج(رواه مسلم يف ) ١(
باب وجوب طواف   ) احلج( ، ومسلم يف     ١٧٥٥باب طواف الوداع برقم     ) احلج(رواه البخاري يف    ) ٢(

  . ١٣٢٨الوداع وسقوطه عن احلائض برقم 
 يف ٦هــ ، ويف العـدد       ١٥/١٢/١٤٠٠ يف   ١١العـدد   ) التوعية اإلسالمية يف احلج   (نشر يف جملة    ) ٣(

 طبعـة  ٨٦لسماحته ص ) فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة(هـ ، ويف كتاب    ٢٧/١١/١٤٠٤
  . هـ١١/١٢/١٤١٦ يف ١٢٠٧٢العدد ) املدينة(هـ ، ويف جريدة ١٤٠٨



  

 - ٣٠٨ - 
 

حىت ينتهي وكيلـه   وال يسافر اإلنسان     ،عاجزاً انتظر ووكل من ينوب عنه     
   .من رمي اجلمار مث يودع البيت هذا املوكل وبعد ذلك له السفر

 ؛أما إن كان صحيحاً فليس له التوكيل بل جيب عليه أن يرمي بنفسه            
 ألن الشروع يف    ؛ألنه ملا أحرم باحلج وجب عليه إكماله وإن كان متطوعاً         

مـواْ الْحـج    وأَِت﴿ : كما قال اهللا سبحانه وتعـاىل      ،احلج يوجب إكماله  
 وهكذا العمرة كما يف اآلية الكرمية إذا شـرع فيهـا            ،)١(﴾والْعمرةَ ِللّهِ 

 وليس له أن يوكل يف بعض أعمال احلـج          .وجب عليه اإلمتام واإلكمال   
 فإن سافر قبل الرمـي فعليـه دم         .على الصحيح ما دام قادراً على فعلها      

   .يطعمه فقراء مكة

  الوكيل في الرمي-١٦٩
ي عن نفسه أوالً إذا كان مفترضاًيرم  

  
ناب املرء عن أبيه وأمه يف رمي اجلمار إضافة إىل نفسه فهل إذا : س

  )٢(يلزمه ترتيب معني يف الرمي أم أنه خمري يف تقدمي من يشاء؟

                                                
  . ١٩٦سورة البقرة، اآلية ) ١(
فتاوى تتعلـق   (هـ، ويف كتاب    ٢/١٢/١٤٠٤ يف   ٧العدد  ) التوعية اإلسالمية يف احلج   (نشر يف جملة    ) ٢(

  . ١٠٤ص ) بأحكام احلج والعمرة والزيارة
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إذا ناب املرء عن أمه وأبيه يف الرمي لعجزمها أو مرضـهما فإنـه        : ج
دأ باألم فهو أفضل ألن حقهـا        وإذا ب  ،يرمي عن نفسه مث يرمي عن والديه      

 ولو عكس فبدأ باألب فال حرج، أما هو فيبدأ بنفسه والسـيما إذا              ،أكرب
   .كان مفترضاً

 لكن إذا بـدأ     ،أما إذا كان متنفالً فال يضره سواء بدأ بنفسه أو ما          
بنفسه فهو األفضل واألحسن مث يرمي عن أمه مث عن أبيه يف موقف واحد              

غري يوم العيد يكون الرمي بعد الزوال يرمي عن كل        لكن يف    ،يف يوم العيد  
 ولو قدم رمي أبيه على أمـه  ،)١(منهم إحدى وعشرين حصاة يف كل يوم     
 أما إذا كان مفترضاً فيجب أن       .أو قدم رميهما على نفسه إذا كان متنفالً       

   .يبدأ بنفسه مث يرمي عن والديه

  حكم من شك في-١٧٠
 سقوط الحصى في الحوض

  من حصل عنده شك بأن بعض احلصى ملما حكم : س

                                                
  . عن كل شخص )١(
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   )١( يسقط يف احلوض؟

 يأخذ من احلصى الذي عنده يف مىن من         ،من شك فعليه التكميل   : ج
  . األرض ويكمل ا

  حكم الرمي-١٧١
 من الحصى الذي حول الجمار

   )٢(هل جيوز للحاج أن يرمي من احلصى الذي حول اجلمار؟: س

 أمـا الـذي يف   ، حيصل به الرمي ألن األصل أنه مل؛جيوز له ذلك : ج
   .احلوض فال يرمى شيء منه

  العبر المستفادة من رمي الجمار-١٧٢

   )٣(ما العربة اليت خيرج ا املسلم عند رميه اجلمرات؟: س

  
                                                

بتـاريخ  ) اجلزيرة(هـ ، ويف جريدة     ٧/١٢/١٤١٦ وتاريخ   ١٠٨٤٨العدد  ) عكاظ(نشر يف جريدة    ) ١(
  .هـ ١٥/١٢/١٤١٥

  . هـ٧/١٢/١٤١٦ بتاريخ ١٠٨٤٨العدد ) عكاظ(نشر يف جريدة ) ٢(
 عـام   ٧وقـد نـشر يف العـدد        ) بحوث اإلسالمية ال(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من جملة        ) ٣(

  .هـ ١٤٠٣
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رمي مجرة العقبة يف يوم العيد ورمي اجلمار الثالث يف أيام مـىن             : ج
وسلم تفيد املسلم يف    ويف مواعيدها اليت حددها رسول اهللا صلى اهللا عليه          

   :العربة األجر العظيم والعرب الكثرية من وجوه منها

 أا قدوة بأبينا إبراهيم اخلليل عليه السالم حني اعترض له إبليس            :أوالً
 ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم حني شرع ذلك ألمتـه            ،يف هذه املواقف  
   .يف حجة الوداع

إمنـا  (( : النيب صلى اهللا عليه وسلم      إقامة ذكر اهللا وإعالنه لقول     :ثانياً
جعل الطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر           

  .)١())اهللا

 التقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة وهي التذكري مبا شـرع اهللا    :ثالثاً
 وقـد  ، والسعي سبعاً،من هذا العدد ترمى بسبع حصيات كالطواف سبعاً     

 )٢())أوتروا فإن اهللا وتر حيب الـوتر      (( :- عليه وسلم  صلى اهللا -قال النيب   
  وله سبحانه وحبمده حكم كثرية 

                                                
) املناسـك ( ، وأبـو داود يف  ٢٤٥٥٧مسند عائشة برقم  ) باقي مسند األنصار  (رواه اإلمام أمحد يف     ) ١(

  .١٨٨٨باب يف الرمل برقم 
ي  ، والنسائ  ٨٧٩مسند علي بن أيب طالب برقم       ) مسند العشرة املبشرين باجلنة   (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٢(

بـاب اسـتحباب    ) الصالة( ، وأبو داود يف      ١٦٧٥باب األمر بالوتر برقم     ) قيام الليل وتطوع النهار   (يف  
  .١٤١٦الوتر برقم 
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 لكنـهم   ،فيما يشرع لعباده قد يعلمها العباد أو بعضها وقد ال يعلموـا           
   . ال يفعل شيئاً وال يشرع شيئاً عبثاً،موقنون بأن اهللا سبحانه حكيم عليم

 وأن املـسلم مـأمور      ،ألمر اهللا  أن الدين اإلسالمي دين امتثال       :رابعاً
 ألن اهللا علـيم     ؛بالعبادة حسب النص التشريعي ولو خفيت عليه األسرار       

بكل شيء وحكيم يف كل شيء وعلم البشر قاصر وال يساوي شـيئاً إىل              
 فوجب على املسلم اخلضوع حلكمه واالمتثـال        .جانب علم اهللا عز وجل    
   .ألمره وإن مل يعلم احلكمة

ار يشعر املسلم بالتواضع واخلضوع يف امتثال األمر         رمي اجلم  :خامساً
يف حالة األداء كما أنه يعود الفرد املسلم على النظام والترتيب يف املواعيد             
احملددة واملواظبة على ذلك يف ذهابه لرمي اجلمار األوىل والثانية والثالثـة            
اليت هي مجرة العقبة مث التقيد باحلصيات السبع واحدة بعد أخـرى مـع              
اهلدوء وعدم اإليذاء لآلخرين بقول أو فعل كل هذا يعود املـؤمن علـى              

  .تنظيم األمور املهمة والعناية ا حىت تؤدى يف أوقاا كاملة

   االحتفاظ باحلصيات وعدم وضعها يف غري :سادساً
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مكاا يشعر املسلم بأمهية احملافظة على ما شرع ربه وعـدم اإلسـراف             
   .ن غري تبذير وال زيادة أو نقصووضع األمور يف مواضعها م

  الحلق أفضل من التقصير-١٧٣

أيهما أفضل احللق أو التقصري بعد أداء النـسك يف العمـرة            : س
   )١( وهل جيزئ تقصري بعض الرأس؟؟واحلج

صـلى اهللا   - ألن الرسول    ؛األفضل احللق يف العمرة واحلج مجيعاً     : ج
 ، وللمقصرين واحـدة   ،محة دعا للمحلقني ثالثاً باملغفرة والر     -عليه وسلم 

 لكن إذا كانت العمرة قرب احلج فاألفضل فيها التقـصري           ،فاألفضل احللق 
 ألن احلج أكمل من العمرة فيكـون األكمـل          ؛حىت يتوفر احللق يف احلج    

 أما إن كانت العمرة بعيدة عن احلج مثالً يف شوال ميكن لـشعر              .لألكمل
   .الرأس أن يطول فإنه حيلق حىت حيوز فضل احللق

 ، يف أصح قويل العلمـاء ،وال جيوز تقصري بعض الرأس وال حلق بعضه 
 واألفضل أن يبـدأ بالـشق       .بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصريه كله       

   .األمين يف احللق والتقصري

                                                
  . هـ١٢/١٢/١٤١١ بتاريخ ٩٨٦٩العدد ) الندوة(نشر يف جريدة ) ١(
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   األكمل تعميم شعر الرأس بالقص-١٧٤

من أملج باململكة العربية السعودية يقـول يف  .  ح. م.أ/ األخ  : س
 وبعد فراغي من    ،جت العام املاضي متمتعاً بالعمرة إىل احلج       حج :سؤاله

العمرة قصرت شعر رأسي باملقص حبيث أخذت بعض الشعريات مـن           
معظم أجزائه حبجة أنين سوف أحلقه بعد أداء احلج فهل فيما فعلـت             

  .)١( أفتونا مأجورين؟؟شيء

 ،ما فعلته من القص املذكور باملقص جمزئ وليس عليـك شـيء           : ج
 ؛ واحللق أفضل من القـص     ،ط واألكمل تعميم شعر الرأس بالقص     واألحو

 دعا بالرمحة واملغفـرة ثـالث مـرات         -صلى اهللا عليه وسلم   -ألن النيب   
 إال إذا كان قدوم احلاج يف وقت قريب من احلج فـإن             ،وللمقصرين مرة 

األفضل له أن يقصر حني حتلله من العمرة ويبقـي احللـق للحـج؛ ألن               
 أمر الذين قدموا معه للحـج يف حجـة          -ليه وسلم صلى اهللا ع  -الرسول  

   .الوداع وليس معهم هدي أن يقصروا ومل يأمرهم باحللق

                                                
  ) . الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ) ١(
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 أن يبقى بقية الرأس للحلق من التحلل مـن          ، واهللا أعلم  ،واحلكمة يف هذا  
   . واهللا ويل التوفيق.احلج

  مكان الحلق والتقصير-١٧٥

مىن أو حنلق بعـد     إذا رمينا مجرة العقبة هل البد من احللق يف          : س
 ؟ وخاصة أنه رمبا ال توجد إمكانيات احلالقة يف مـىن          ؟الرتول إىل مكة  

   )١(؟ وهل وحنن حمرمون أم ال،أرجو من مساحتكم إيضاح ذلك

   .احللق أو التقصري جيوز فعله يف مىن ويف مكة وغريمها: ج

   حكم التحلل بعد رمي جمرة العقبة– ١٧٦

 يوم النحر وأحلـت إحرامهـا       امرأة جاهلة رمت مجرة العقبة    : س
   ومل تقصر، ومل تطف طواف ،ولبست الربقع

                                                
ـ     ) ١( أجـاب عنـها مساحتـه يف       . ص  . ب. سماحته مـن الـسائل ب     من ضمن األسئلة املوجهة ل
  . هـ٣/١١/١٤١٣
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   )١(اإلفاضة ماذا جيب عليها؟

 ألن التحلل األول حيصل برمي مجرة العقبة عند         ؛ليس عليها شيء  : ج
 هو تأخري التحلل األول     ،مجع من أهل العلم وهو قول قوي وإمنا األحوط        

اإلفاضة ويسعى إن كان عليه      أو يطوف طواف     ،حىت حيلق احملرم أو يقصر    
 . ومىت فعل الثالثة املذكورة حل التحلل كلـه    .سعي بعد رمي مجرة العقبة    

   .واهللا ويل التوفيق

                                                
  ) . املسلمون(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من جريدة ) ١(
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   حكم من لم يكمل طواف اإلفاضة-١٧٧

عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت اململكة العربية          / إىل مساحة الشيخ    
  السعودية 

   :كاته وبعدالسالم عليكم ورمحة اهللا وبر
 والدي أتى من مصر ألداء فريضة احلـج ومل يكمـل            :سؤايل هو 

طواف اإلفاضة والسعي وطواف الوداع بسبب مرضه الشديد والزحام         
   .الشديد وضعف جسمه

   ؟ هل حجه صحيح أم ال:أوال
   . أنا ابنه الذي أعمل يف اململكة؟ ماذا أفعل له:ثانياً
وجته وهل عليه أن يتوقف عن       ماذا عليه إن كان قد جامع ز       :ثالثاً

   ؟جمامعة زوجته أم ال
   إن كان والبد من حضوره هل باإلمكان من تأخري :رابعاً

  باب صفة الحج والعمرة
 طواف اإلفاضة) ٥(
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   ؟حضوره إىل شهر رمضان ألداء العمرة وأداء ما عليه من احلج

 والسالم عليكم ورمحـة     ،أفيدونا جزاكم اهللا عن املسلمني كل خري      
   )١(اهللا وبركاته 

   : بعده، اهللا وبركاتهوعليكم السالم ورمحة: ج

 وعليه  ،يلزم والدك احلضور فوراً حسب الطاقة ألداء الطواف والسعي        
 فإن كان قد جامعها فعليه دم كـدم         ،اجتناب امرأته حىت يطوف ويسعى    

األضحية يذبح يف مكة ويوزع بني الفقراء مع التوبة والندم وعدم العـود             
 تـساعده يف     وحجه صحيح وعليك أن    ،إىل مجاعها حىت يطوف ويسعى    
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.ذلك حسب الطاقة بارك اهللا فيك

                                                
هـ جواباً عن سؤال موجه إليه مـن     ٣/٢/١٤١٤ح وتاريخ   / ٣٩٥٢صدر من مكتب مساحته برقم      ) ١(

  . ف. هـ 
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   حكم من رفض– ١٧٨
  إحرامه بعد المبيت بمزدلفة

. م. ع/ من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم              
   . آمني.وفقه اهللا. غ. ب

   : بعده،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هـ وصلكم اهللا   ١٧/٣/١٣٩٢ الكرمي املؤرخ يف     وصلين خطابكم 
داه املتضمن السؤال عما حصل لكم يف احلج وهو أنك وقفت بعرفة            

 وأنك حتللت من اإلحرام ومل ترم اجلمار بـسبب أنـك            ،وبت مبزدلفة 
 مث تـضايقت مـن      ،نسيت صالة الظهر والعصر بعرفة إىل قبيل املغرب       

   )١(جيب عليك يف ذلك؟ وتسأل ماذا ،نفسك ومل تكمل مناسك احلج

 أنك ال تزال حمرماً إىل حني التاريخ ونيتـك التحلـل مـن              :اجلواب
اإلحرام غري معتربة لعدم توافر شروط التحلل وعليك أن تبـادر بلـبس             

 وتـذهب إىل مكـة بنيـة      ،مالبس اإلحرام من حني يصلك هذا اجلواب      
  إكمال احلج فتطوف سبعة 

                                                
 ٣٨٦٢/١/١دينة املنورة من مكتب مساحتـه بـرقم         صدر عندما كان رئيسا للجامعة اإلسالمية بامل      ) ١(

  . هـ٢٨/٣/١٣٩٢وتاريخ 
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 مث تسعى بني الصفا     ،عيت الطواف  وتصلي رك  ،أشواط بالكعبة طواف احلج   
 مث حتلق أو تقصر واحللق أفضل إن مل تكـن سـابقاً             ،واملروة سعي احلج  

 مث تتحلل وعليك دم عن ترك رمي اجلمـار          ،حلقت أو قصرت بنية احلج    
كلها إذا كنت مل ترم مجرة العقبة يوم العيد أو اجلمار الثالث يوم احلادي              

بع بقرة أو ثين من املعز أو جـذع         عشر والثاين عشر وهو سبع بدنة أو س       
 وعليك دم آخر مثـل      ،من الضأن يذبح يف احلرم املكي ويوزع بني فقرائه        

ذلك عن تركك املبيت مبىن أيام مىن إذا كنت مل تبت ا يذبح يف احلـرم                
 وعليك مع ذلك التوبة واالستغفار عما حـصل  ،املكي ويوزع بني الفقراء 

 ، وقته واملبيت مبىن إن مل تكن بت ـا  من التقصري بترك الرمي الواجب يف     
أما الطواف والسعي واحللق فوقتها موسع ولكن فعلها يف وقـت احلـج             

 وإذا كنت متزوجاً وجامعت زوجتك فقد أفسدت حجك لكـن           ،أفضل
 لقولـه   ؛ ألن احلج الفاسد جيب إمتامه كالصحيح      ؛عليك أن تفعل ما تقدم    

 وعليـك قـضاؤه يف املـستقبل        )١(﴾ةَ ِللّهِ وأَِتمواْ الْحج والْعمر  ﴿ :تعاىل
 وعليك بدنة عن إفسادك احلج مبجامعتك امرأتك قبل         ،حسب االستطاعة 

 إال أن تكون    ،الشروع يف التحلل تذبح يف احلرم املكي وتوزع بني الفقراء         
  قد رميت

                                                
  . ١٩٦سورة البقرة ، اآلية ) ١(
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 اجلمرة يوم العيد أجزأتك شاة بدل البدنة ومل يفسد حجك كالذي جامع            
 وفق اهللا اجلميع للفقه يف      .ن يكمل حتلله بالرمي أو احللق     بعد الطواف قبل أ   
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،دينه والثبات عليه

  



  

 - ٣٢٢ - 
 

 ، وكان معي أمي وأختـاي     ،أديت فريضة احلج يف عام من األعوام      : س
 وقد رميـت    ، وكان حجاً إفراداً   ،وكانت أمي وإحدى أختاي مريضتني    

ك ملرض االثنتني وصعوبة رمي الثالثة مع       اجلمار عن الثالث مجيعهن وذل    
 وقد كنا رمينا مجرة العقبة حوايل الساعة الثالثة فجراً يوم النحر            ،الزحام

حيث أفضنا من املزدلفة حوايل الساعة الثانية عـشر والنـصف بعـد             
 وقد أخرنا طواف اإلفاضة لنطوفه مـع        ،منتصف الليل حسب الرخصة   

 وقد أغمى على إحدى النساء معـي        ،الوداع طوافاً واحداً بنية طوافني    
يف طواف الوداع فاضطررنا إىل التوقف مقدار نصف سـاعة حيـث            

 وعندما مل أجد عـدت  ،ذهبت لبحث عن عربة إلكمال طواف املريضة     
 ،وأكملنا الطواف من حيث توقفنا حيث كنا توقفنا بعد شوط ونصف          

 والسؤال هو عن صحة وصـفة رمـي         .فأكملنا مخسة أشواط ونصف   
 ، وعن إكمال الطواف بدل البدء فيه من جديـد         ،ار والتوكيل فيه  اجلم

   )١(وهل حجنا صحيح أم علينا شيء؟

  حجكم صحيح وإكمالكم الطواف من حيث وقفتم : ج

                                                
  . م . هـ جواباً عل استفسار مقدم من أ ٢٥/٢/١٤١٧صدر من مكتب مساحته بتاريخ ) ١(
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 ومن مل يرم من النساء وهـي        ،صحيح على الصحيح من قويل أهل العلم      
سأل  وا ،صحيحة مجرة العقبة فعليها دم يذبح يف مكة للفقراء جرباً حلجها          

   . وأن يتقبل من اجلميع،اهللا أن يعفو عنا وعنكم وعن كل مسلم

   حكم من شك في عدد األشواط– ١٧٩

 إننا أمتمنا   :ذهبنا للحج وعند الطواف واالنتهاء منه قال بعضنا       : س
 فبعضنا قـد بقـوا ألداء       . بقي شوط  : وقال آخرون  ،األشواط السبعة 

ج وهـل هـو      فما حكم احل   ،شوط آخر وانصرف آخرون وأنا منهم     
   )١(صحيح؟

إذا كان الذين انصرفوا وأنت منهم انصرفوا باعتقاد أم أكملـوا           : ج
 أما الذين شكوا فعليهم أن      ،األشواط السبعة فالطواف صحيح واحلمد هللا     

 فإن طال الفصل أعادوا الطـواف   ،يكملوا شوطاً سابعاً إن مل يطل الفصل      
لوا السبعة فعليهم أن يرجعوا     أما الذين انصرفوا وهم غري متيقنني أم أكم       

إىل مكة وأن يأتوا بالطواف كامالً مع التوبة واالستغفار عما حصل مـن             
   وإذا كان أحد منهم أتى زوجته أو امرأة أتاها زوجها ،التقصري

                                                
  . فتوى صدرت من مكتب مساحته) ١(
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 ألنه ال جيوز للرجـل أن يـأيت         ؛فعليهم مع ذلك ذبح شاة تذبح يف مكة       
يها زوجها قبل أن تكمل      وهي كذلك ليس هلا أن يأت      ،زوجته قبل الطواف  

 أما  ، ويوزع حلمها على الفقراء يف مكة      - أعين طواف اإلفاضة   –الطواف  
من كان شكه طارئاً بعد كمال الطواف وانصرافه من املطاف كحـالكم            

 وهذا احلكـم يف     . وال يلتفت هلذا الشك    ،معتقداً كماله فإنه ال شيء عليه     
 واهللا ويل .الفـراغ منـها  مجيع العبادات ال يلتفت إىل الشك الطارئ بعد      

   .التوفيق

  حكم طواف اإلفاضة في يوم عرفة-١٨٠

أنا شخص طفت طواف اإلفاضة يف يوم عرفة فـسمعت أنـه            : س
جيب علي أن أعود وأقوم بإعادة طواف اإلفاضة فهل علـي طـواف             

   )١(وداع رغم أنين طفته؟

  طواف اإلفاضة بعد الرتول    ،طواف اإلفاضة ال يكون يف يوم عرفة      : ج
 ،من عرفة والرتول من مزدلفة يف آخر ليلة العيد أو يف يوم العيد وما بعده              

 فطوافه الٍغ   ، والذي طاف يوم عرفة جاهالً     ،هذا هو وقت طواف اإلفاضة    
  وعليه أن يطوف بعد 

                                                
  . هـ٢٥/١٢/١٤١٨ من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته يف دروس املسجد احلرام يف) ١(
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 والبد من طواف اإلفاضة ووقته بعـد        ،الرتول من عرفة يوم العيد أو بعده      
 ليلة مزدلفة ويف يوم العيـد ومـا   الرتول من مزدلفة يف النصف األخري من   

 وإن كنت أتيـت     ، وعليك إذا كنت مل تطف أن تطوف بعد ذلك         ،بعده
أهلك قبل الطواف بعد الرمي واحللق فعليك ذبيحة تذبح يف مكة للفقراء            

 أما إذا كنت ما أتيت زوجتك فاحلمد هللا تطـوف           ،مع التوبة واالستغفار  
اً قارناً أو مفـرداً ومل       وتسعى مع الطواف إذا كنت حاج      ،وتكمل حجك 
   . فعليك أن تسعى وتطوف حلجك،تسع قبل عرفة

 إال إذا كان اإلنـسان      ،وأما الطواف الذي يف يوم عرفة فهذا ال يصح        
قادماً من بلده يف يوم عرفة ووصل مكة وطاف وسعى مث خرج يوم عرفة              

 وإن كان متمتعاً يسمى     ، فهذا يسمى طواف القدوم    ،من مكة إىل عرفات   
 ، هذا يسمى طواف العمرة    ،العمرة يطوف ويسعى ويقصر مث حيل     طواف  

وإن كنت قارناً أو مفرداً طاف مث سعى مث خرج إىل عرفـات يف آخـر                
 لكـن يـسمى بطـواف       ، وهذا يعترب طوافه صحيحاً    ،النهار أو يف الليل   

 طواف اإلفاضة إمنا يكون بعد احلج بعـد         ، وليس بطواف اإلفاضة   ،القدوم
   .زدلفةالرتول من عرفة وامل
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   حكم لبس المخيط بعد-١٨١
  رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير

   .عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا/ مساحة الشيخ 

   : وبعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وأريد أن أستفسر عن بعض      ،مبشيئة اهللا تعاىل أريد أن أحج هلذا العام       
ن اهللا مث من مساحتكم أن تنريوا لنا الطريق         أمور احلج اليت أجهلها وأرجو م     

   : وهذه األمور هي،ولكم يف ذلك األجر والثواب إن شاء اهللا

هل بعد الرمي يف اليوم العاشر إذا أردنـا الـرتول إىل مكـة              : س
 فهل نطوف باإلحرام حـىت ايـة        ، وتيسر لنا احللق   ،للطواف والسعي 

   )١(حللق يف مىن؟السعي أم جائز لنا لبس املخيط بعد الرمي وا

إذا رمى احلاج يوم العيد مجرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلـل             : ج
األول وجاز له الطيب ولبس املخيط ومل يبق عليه سوى حترمي النساء ولـه        

  أن يطوف يف مالبس اإلحرام ويسعى 

                                                
  . هـ٣/١١/١٤١٣أجاب عنه مساحته يف . ص . ب. ب/ سؤال مقدم من ) ١(
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 ألنه قـد    ؛وإن لبس املخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي فال بأس         
 برمي مجرة العقبة وباحللق أو التقصري سواء كـان          حصل له التحلل األول   

 واهللا  .رجالً أو امرأة لكن املرأة ليس هلا احللق وإمنا تقصر من رأسها فقط            
   .ويل التوفيق



  

 - ٣٢٨ - 
 

   حكم الطواف على غير طهارة-١٨٢

 فهـل   ،من طاف على غري طهارة مث سعى وهو جاهل بـذلك          : س
ـ          واف إىل طـواف    يعيد الطواف مث يسعى بعده؟ وهل جيوز تأخري الط

   )١(. جزاكم اهللا خرياً؟الوداع بدون سعي

 وطـاف   ، وإن أخره حىت يعزم على السفر      ،عليه أن يعيد الطواف   : ج
 خروجـاً   ، وإن أعاد السعي فحسن    ،عند السفر أجزأه عن طواف الوداع     

   .من اخلالف

  الحائض والنفساء يبقى-١٨٣
 عليهما طواف الحج حتى تطهرا

 ؟ل أن تطوف طواف اإلفاضة فما حكمها      إذا حاضت املرأة قب   : س
 واستمر حيضها حـىت بعـد أيـام         ،علماً بأا فعلت كل بقية املناسك     

   .)٢(التشريق

  
                                                

  . هـ١٠/١/١٤١٦ يف ١٤٩٤العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
فتاوى تتعلـق  (هـ ، ويف كتاب ٥/١٢/١٤٠٤ يف ٨العدد ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة  ) ٢(

  . هـ١٤٠٨ طبعة ١١٧ص ) بأحكام احلج والعمرة والزيارة
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إذا حاضت املرأة قبل طواف احلج أو نفست فإنه يبقـى عليهـا             : ج
 فإذا طهرت تغتسل وتطوف حلجها ولو بعد احلـج          ،الطواف حىت تطهر  

 وقد  ،سب التيسري وليس له وقت حمدود     بأيام ولو يف احملرم ولو يف صفر ح       
 ولكنه قول   ،ذهب بعض أهل العلم إىل أنه ال جيوز تأخريه عن ذي احلجة           

 ، ولكن املبادرة به أوىل مع القدرة      ، بل الصواب جواز تأخريه    ،ال دليل عليه  
   .فإن أخره عن ذي احلجة أجزأه وال دم عليه

ال حيلة هلما يف     ألنه   ؛واحلائض والنفساء معذورتان فال حرج عليهما     
   . فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك يف ذي احلجة أو يف احملرم،ذلك

  النفساء تكمل-١٨٤
 الحج إذا طهرت قبل األربعين

املرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان احلج          : س
 إال أا الحظت أا طهرت مبدئياً بعد عـشرة          ،عدا الطواف والسعي  

 تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الـذي هـو طـواف             فهل ،أيام
   )١(احلج؟

                                                
 يف  ٣٥١٤العـدد   ) الـشرق األوسـط   ( ،ويف جريـدة     ١٣٤ ص   ١ج  ) الـدعوة (نشر يف كتاب    ) ١(

فتـاوى  (هـ ، ويف كتاب     ٢٩/١١/١٤١٨ يف   ١٠٨٦٨العدد  ) الرياض(م ، ويف جريدة     ١٢/٧/١٩٨٨
  . هـ١٤٠٨ طبعة ٩ص ) تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة
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نعم إذا نفست يف اليوم الثامن مثالً فلها أن حتج وتقف مع الناس             : ج
 وهلا أن تعمل ما يعمل الناس مـن رمـي اجلمـار             ،يف عرفات ومزدلفة  

 ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما      ،والتقصري وحنر اهلدي وغري ذلك    
ذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصـلت             فإ ،حىت تطهر 

 فقد تطهـر يف     ، وليس ألقل النفاس حد حمدود     ،وصامت وطافت وسعت  
 فـإذا متـت     ، لكن ايته أربعـون    ،عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر       

األربعون ومل ينقطع الدم فإا تعترب نفسها يف حكم الطـاهرات تغتـسل             
لذي بقي معها على الصحيح دم فساد تصلي        وتصلي وتصوم وتعترب الدم ا    

 ، لكنها جتتهد يف التحفظ منه بقطـن وحنـوه         ،معه وتصوم وحتل لزوجها   
 وال بأس أن جتمع بني الظهر والعصر واملغـرب          ،وتتوضأ لوقت كل صالة   

  .  كما أوصى النيب صلى اهللا عليه وسلم محنة بنت جحش بذلك،والعشاء

لعادة الشهرية بعد مخسة أيـام  سافرت امرأة إىل احلج وجاءا ا   : س
 وبعد وصوهلا امليقات اغتسلت وعقـدت اإلحـرام         ،من تاريخ سفرها  

 وحني وصوهلا إىل مكة املكرمة ظلت خـارج         ،وهي مل تطهر من العادة    
  احلرم ومل تفعل 
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 ومكثت يـومني يف مـىن مث طهـرت          ،شيئاً من شعائر احلج أو العمرة     
 مث عاد الدم إليهـا      ،اهرةواغتسلت وأدت مجيع مناسك العمرة وهي ط      

وهي يف طواف اإلفاضة للحج إال أا استحت وأكملت مناسك احلج            
   )١( فما حكم ذلك؟،ومل خترب وليها إال بعد وصوهلا إىل بلدهم

 فعلى املـرأة املـذكورة أن       ،إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل      : ج
ف عـن   تتوجه إىل مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطـوا          

 وتـصلي بعـد الطـواف    ،حجها بدالً من الطواف الذي أصاا الدم فيه   
   . وبذلك يتم حجها،ركعتني خلف املقام أو يف أي مكان من احلرم

 ؛وعليها دم يف مكة لفقرائها إن كان هلا زوج قد جامعها بعد احلـج             
ألن احملرمة ال حيل لزوجها مجاعها إال بعد طواف اإلفاضة ورمي اجلمـرة             

   .لعيد والتقصري من رأسهايوم ا

  وعليها السعي بني الصفا واملروة إن كانت مل تسع إذا 

                                                
ــاب ) ١( ــشرت يف كت ــدعوة(ن ــدة ١٣٦ ص ١ج) ال ــة( ويف جري ــدد ) املدين  يف ١١٧٢٦الع

  . هـ٢٩/١١/١٤١٨ يف ١٠٨٦٨العدد ) الرياض(هـ ، ويف جريدة ١٤/١٢/١٤١٥
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 أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس         ،كانت متمتعة بعمرة قبل احلج    
   .عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم

 وعليها التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل مما فعلت من طوافها حني أصاا           
 ومن تأخريها   ، ومن خروجها من مكة قبل الطواف إن كان قد وقع          ،الدم

   .نسأل اهللا أن يتوب عليها. الطواف هذه املدة الطويلة

   حكم جمع طواف-١٨٥
  اإلفاضة مع طواف الوداع

هل جيوز مجع طواف اإلفاضة مع طـواف الـوداع يف حـال          : س
   )١(اخلروج مباشرة من مكة والعودة إىل الوطن؟

 لو أن إنساناً أخر طواف اإلفاضة فلمـا عـزم           ،حرج يف ذلك  ال  : ج
 فإن  ،على السفر طاف عند سفره بعدما رمى اجلمار وانتهى من كل شيء           

   ،طواف اإلفاضة جيزئه عن طواف الوداع

                                                
فتـاوى  (هـ ، ويف كتاب     ٢/١٢/١٤٠٤العدد السابع يف    ) التوعية اإلسالمية يف احلج   (نشر يف جملة    ) ١(

  . هـ١٤٠٨ طبعة ١١٤ص ) تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة



  

 - ٣٣٣ - 
 

 ، فهذا خـري إىل خـري      – طواف اإلفاضة وطواف الوداع      –وإن طافهما   
   .ولكن مىت اكتفى بواحد ونوى طواف احلج أجزأه ذلك

   من مات قبل– ١٨٦
  طواف اإلفاضة ال يطاف عنه

ما حكم من أمت أعمال احلج ما عدا طواف اإلفاضة مث تـويف             : س
   )١(هل يطاف عنه؟

من أمت أعمال احلج ما عدا طواف اإلفاضة مث مات قبل ذلـك ال              : ج
بينما رجل واقـف مـع      " : لقول ابن عباس رضي اهللا عنهما      ؛يطاف عنه 
 إذ وقع عن راحلته فوقـصته فمـات         -ليه وسلم صلى اهللا ع  -رسول اهللا   

اغسلوه مبـاء وسـدر     (( : فقال -صلى اهللا عليه وسلم   -فذكر ذلك للنيب    
وكفنوه يف ثوبيه وال حتنطوه وال ختمروا رأسه فإن اهللا تعاىل يبعثـه يـوم               

   رواه)٢( ))القيامة ملبياً

                                                
فتـاوى  (هـ ، ويف كتاب     ٢/١٢/١٤٠٤العدد السابع يف    ) التوعية اإلسالمية يف احلج   ( جملة   نشر يف ) ١(

  . هـ١٤٠٨ طبعة عام ١٠٨ص ) تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة
باب ما يفعل باحملرم    ) احلج( ، مسلم يف     ١٢٦٥باب الكفن يف ثوبني برقم      ) اجلنائز(رواه البخاري يف    ) ٢(

  . ١٢٠٦إذا مات برقم 
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 -مصلى اهللا عليه وسل   - فلم يأمر النيب     ،البخاري ومسلم وأصحاب السنن   
بالطواف عنه بل أخرب بأن اهللا يبعثه يوم القيامة ملبياً لبقائه على إحرامـه              

  . حبيث مل يطف ومل يطف عنه
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   حكم السعي-١٨٧

   )١(ما حكم السعي يف احلج والعمرة؟: س

 : لقوله عليه الـصالة والـسالم      ؛ركن من أركان احلج والعمرة    : ج
قـد سـعى يف حجتـه        وفعله يفسر قوله و    )٢( ))خذوا عين مناسككم  ((

   .وعمرته عليه الصالة والسالم

   املفرد والقارن ال يلزمهما سعي آخر-١٨٨

 فهـل   ،حججت مفرداً وقمت بالطواف والسعي قبل عرفـة       : س
  يلزمين الطواف والسعي عند اإلفاضة أو مع 

                                                
  . من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام) ١(
  . ١٢٩٧باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم ) احلج(رواه بنحوه مسلم يف ) ٢(

  باب صفة الحج والعمرة
 السعي) ٦(
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   )١(طواف اإلفاضة؟

 ،هذا الذي حج مفرداً وهكذا لو حج قارناً باحلج والعمرة مجيعـاً    : ج
 قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لكونه مفرداً أو قارنـاً ومل              مث

 فإذا طاف يـوم العيـد أو        ،يتحلل فإنه جيزئه السعي وال يلزمه سعي آخر       
 ،بعده كفاه طواف اإلفاضة إذا مل يتحلل من إحرامه حـىت يـوم النحـر              

والسعي الذي سعاه أوالً جمزئ سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن              
 فإن سعيه األول يكفيه     ، يتحلل إال بعد ما نزل من عرفة يوم العيد         كان مل 

وال حيتاج إىل سعي ثان إذا كان قارناً باحلج والعمـرة أو كـان مفـرداً                
 وإمنا السعي الثاين على املتمتع الذي أحرم بالعمرة وطاف وسـعى            ،للحج

   . فهذا عليه سعي ثان للحج غري سعي العمرة،هلا وحتلل مث أحرم باحلج

  حكم تقديم سعي-١٨٩
 الحج على طواف اإلفاضة

  هل جيوز تقدمي سعي احلج قبل طواف : س

                                                
فتـاوى  ( ، وكتاب ٧٩هـ ص ٢/١٢/١٤٠٤ يف   ٧العدد  ) التوعية اإلسالمية يف احلج   (نشر يف جملة    ) ١(

  . هـ١٤٠٨ طبعة عام ١١٣ص ) زيارةتتعلق بأحكام احلج والعمرة وال
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   )١(اإلفاضة؟

 وال ينبغي التقدمي بل يطوف مث يسعى كما         ،األفضل بعد الطواف  : ج
 لكن إذا قدم اإلنسان الـسعي سـاهياً أو         ،فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم     

   .جاهالً أجزأه

اف أوالً ثم السعي السنة أن يكون الطو-١٩٠  

هل جيوز تقدمي السعي على الطواف سواء كـان يف احلـج أو       : س
   )٢(العمرة؟

السنة أن يكون الطواف أوالً مث السعي بعده فـإن سـعى قبـل              : ج
صـلى اهللا عليـه     - وقد ثبت عنه     ،الطواف جهالً منه فال حرج يف ذلك      

 )٣))ال حـرج  (( : سعيت قبل أن أطوف قال     : أنه سأله رجل فقال    -وسلم
 لكن السنة أن يطوف مث يـسعى  ،فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه   
   .هذا هو السنة يف العمرة واحلج مجيعاً

  
                                                

  . هـ١٠/١٢/١٤١٨ يف ١١٥٥١العدد ) عكاظ(نشر يف جريدة ) ١(
 يف  ٩٨٦٩العـدد   ) النـدوة (هــ ، ويف جريـدة       ٧/١٢/١٤١٨يف  ) عكـاظ (نشر يف جريـدة     ) ٢(

  . هـ١٢/١٢/١٤١١
  . ٢٠١٥باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء يف حجه برقم ) املناسك(رواه أبو داود يف ) ٣(
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من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حـضرة األخ املكـرم فـضيلة     
 وفقه اهللا ملـا     .القاضي مبحكمة التمييز باملنطقة الغربية    . م. س.  ع :الشيخ

  .فيه رضاه آمني
   : أما بعد،ليكم ورمحة اهللا وبركاتهسالم ع

هـ وصـلكم اهللا    ٨/١/١٤١٣فقد وصلين كتابكم الكرمي املؤرخ يف       
   : وما تضمنه من األسئلة اخلمسة كان معلوماً،داه

 مث ذهب بعـد     ،رجل أحرم باحلج يوم التروية من مكة املكرمة       : س
إحرامه يف ذلك اليوم إىل احلرم فطاف طواف اإلفاضة فقـط واكتفـى         

 حيث إنـين رأيـت   ؟ فهل جيزئه ذلك السعي   ،بسعيه األول يوم التروية   
 ،بعض أهل العلم يشترط لصحة السعي أن يكون عقب طواف نـسك           

 وإذا كان هذا الشرط صحيحاً فما مستند األخذ         .كطواف القدوم مثالً  
   )١(به؟

عليه وسلم أنه كان يف حجه       صلى اهللا -فقد ثبت عن رسول اهللا      : ج
    ومل يثبت عنه صلى اهللا،ى بعد الطوافوعمِرِه يسع

                                                
أجـاب عنـها مساحتـه يف       . م  . س  . ع  / ن ضمن أسئلة موجهة لسماحته من فضيلة الـشيخ          م) ١(
  . هـ٧/٢/١٤١٤
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 كما أنه مل    ، فيما نعلم أنه سعى قبل الطواف يف حج أو عمرة          -عليه وسلم 
 وإمنا  ، أنه سعى بعد طواف ليس بنسك      -صلى اهللا عليه وسلم   -يثبت عنه   

 وسـعى يف  . وهو نـسك ،كان سعيه بعد طواف القدوم يف حجة الوداع    
   .من أركان العمرة بل ،عمِرِه بعد الطواف وهو نسك

 ما يدل على    ٢٦وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف الفتاوى ج         
   .أنه فعل السعي بعد طواف النسك حمل إمجاع

 أنه قال يف حجة الـوداع       -صلى اهللا عليه وسلم   -ولكن قد ثبت عنه     
 ، واحللـق أو التقـصري     ، والنحر ،ملا سئل عن أعمال يوم النحر من الرمي       

   .)١())ال حرج(( : والتقدمي والتأخري قال،سعيوالطواف وال

وهذا اجلواب املطلق يدخل فيه تقدمي السعي على الطواف يف احلـج            
 ويدل عليه ما رواه أبو داود بإسـناد        . وبه قال مجاعة من العلماء     ،والعمرة

 سئل عمن   -صلى اهللا عليه وسلم   - أن النيب    ،صحيح عن أسامة بن شريك    
 وهذا اجلواب يعم سـعي      .))ال حرج (( :قال ف .قدم السعي على الطواف   

   وليس يف األدلة الصحيحة الصرحية ما مينع ،احلج والعمرة

                                                
  .٢٠١٥باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء يف حجه برقم ) املناسك(رواه أبو داود يف ) ١(
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 فجوازه بعد طواف لـيس      ، فإذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك       .ذلك
   .بنسك من باب أوىل

 وخروجـاً مـن     ، احتياطاً ؛لكن يشرع أن يعيده بعد طواف النسك      
 يف حجـه    -صلى اهللا عليه وسـلم    -نيب   وعمالً مبا فعله ال    ،خالف العلماء 

   .وعمره

وحيمل ما ذكره الشيخ تقي الدين رمحه اهللا من كون الـسعي بعـد              
 أما اجلواز ففيـه اخلـالف       .الطواف حمل وفاق على أن ذلك هو األفضل       

 حيـث   ٣٩٠ ص   ٣ وممن صرح بذلك صاحب املغين ج      .الذي أشرنا إليه  
وعن إحدى الروايتني عن أمحد     نقل رمحه اهللا تعاىل اجلواز عن عطاء مطلقاً         

   هـ . أ.يف حق الناسي

ويدل على عدم مشروعية الطواف والسعي قبل احلج ملن أحرم باحلج           
من مكة أنه صلى اهللا عليه وسلم أمر املهلني باحلج أن يتوجهوا إىل مىن من               

 ومل يأمرهم بالطواف وال بالسعي قبل خروجهم        ،منازهلم يف حجة الوداع   
ك على أن املشروع ملن أحرم باحلج من مكة أن يتوجـه             فدل ذل  ،إىل مىن 

 فإذا رجع إىل مكة بعد عرفة ومزدلفة طاف         ،إىل مىن قبل الطواف والسعي    
   . واهللا ويل التوفيق.وسعى حلجه
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   حكم من حج ولم يسع-١٩١

أنا من سكان مكة حججت العام املاضي وطفت ولكن مل اسع           : س
   )١(فما احلكم؟

 والبد من السعي سواء كنت من       ، غلط منك   وهذا ،عليك السعي : ج
 البد من السعي بعد الطواف بعد الـرتول مـن           ،أهل مكة أو من غريهم    
 وإذا كان أتـى     ، فالذي ترك السعي يسعى اآلن     ،عرفات تطوف وتسعى  

 ألنه لن حيصل له التحلل الثاين       ؛زوجته عليه ذبيحة يذحبها يف مكة للفقراء      
نية احلج السابق وعليه دم إن كان قد أتى         إال بالسعي فعليه أن يسعى اآلن ب      

   .زوجته

  حكم الزيادة في السعي-١٩٢

لقد سعيت بني الصفا واملروة ولكن عملت الشوط من الصفا          : س
   )٢(إىل الصفا على أنه واحد هل علي شيء يف ذلك؟

  

                                                
  . هـ٢٥/١٢/١٤١٨من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف دروس املسجد احلرام يف ) ١(
  . هـ٢٥/١٢/١٤١٨ة لسماحته يف دروس يف املسجد احلرام بتاريخ من ضمن أسئلة موجه) ٢(



  

 - ٣٤٢ - 
 

هذه زيادة منك فقد سعيت أربعة عشر شوطاً والواجب سـبعة           : ج
 ،ا خالف الشرع لكنك معـذور باجلهـل        أل ؛والسبعة األخرى ال جتوز   

وعليك التوبة إىل اهللا من ذلك وعدم العودة إىل مثلـها إذا حججـت أو               
 ألن الذي حصل به املقصود سبعة من الصفا للمروة مث من املروة             ؛اعتمرت
   . سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وختتم باملروة،للصفا

   حكم الفصل بين-١٩٣
  الطواف والسعي بزمن طويل

 هل جيـوز    ، طفت طواف القدوم وطواف اإلفاضة بدون سعي       :س
   )١(الفصل بني الطواف والسعي بزمن طويل؟

 فلـو   ،ال حرج يف الفصل بني السعي والطواف عند أهل العلـم          : ج
 ،سعى بعد الطواف بزمن أو يف يوم آخر فال بأس بذلك وال حـرج فيـه            

  ولكن األفضل أن يتواىل السعي مع 

                                                
  . هـ١٥/١٢/١٤٠٠العدد احلادي عشر يف ) التوعية اإلسالمية يف احلج(نشر يف جملة ) ١(
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 وهكـذا يف  ،مرته سعى بعد ذلك من دون فـصل       فإذا طاف بع   ،الطواف
 فإذا فـصل  ، ألن السعي عبادة مستقلة؛حجه ولو فصل فال حرج يف ذلك      

 وهلذا لو قدم احلاج أو القارن وطاف فقط وأجـل         ،بينهما بشيء فال يضر   
 وإن قدمـه فـال      ،السعي إىل ما بعد نزوله من عرفات فال حرج يف ذلك          

   .حرج يف ذلك

الة بين أشواط السعي ال تشترط الموا-١٩٤  

مجاعة سعوا بني الصفا واملروة فأتوا خبمسة أشواط مث خرجـوا           : س
من املسعى ومل يذكروا الشوطني الباقيني إال بعد أن حتولوا إىل رحـاهلم             

   )١(فما احلكم؟

هؤالء الذين سعوا مخسة أشواط مث ذهبوا إىل رحاهلم ومل يتذكروا           : ج
 وهذا  ، يكملوا الشوطني وال حرج     عليهم الرجوع حىت   ،الشوطني اآلخرين 

 وإن  ، ألن املواالة بني أشواط السعي ال تشترط على الراجح         ؛هو الصواب 
  أعادوه من أوله 

                                                
) جملـة الرابطـة   (هـ ويف   ٢٠/١١/١٤٠٤العدد الرابع يف    ) التوعية اإلسالمية يف احلج   (نشر يف جملة    ) ١(

  . هـ١٤٠٦لشهر ذي القعدة عام 
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 لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطني ويكملوا ما          ،فال بأس 
   .السعي

  حكم من قصر-١٩٥
 ولبس ثيابه قبل إتمام السعي

 ناسياً أو جـاهالً مث قـصر        إنسان سعى مخسة أشواط أو ستة     : س
   )١(ولبس ثيابه فما احلكم؟

عليه أن خيلع ثيابه ويلبس اإلزار والرداء ويتم ما بقي عليه إن كان             : ج
 وال شيء عليـه غـري       ،الفاصل قليالً  وحيلق رأسه أو يقصر مث يلبس ثيابه         

 ، أما إن كان الفاصل طويالً فعليه أن يعيد السعي مث حيلق أو يقـصر      .ذلك
ربنـا الَ   ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ؛يء عليه من أجل اجلهل أو النسيان      وال ش 

تؤاِخذْنا ِإن نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا والَ تحِملْ علَينا ِإصرا كَما حملْته علَـى              
صلى - وقد صح عن النيب      ، اآلية من سورة البقرة    )٢(﴾...الَِّذين ِمن قَبِلنا    

   : أن اهللا سبحانه قال-يه وسلماهللا عل

                                                
  . إجابة صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة) ١(
   .٢٨٦سورة البقرة ، اآلية ) ٢(
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   . واهللا املوفق. رواه مسلم يف صحيحه)١())قد فعلت((

   حكم من سافر ولم يكمل سعيه-١٩٦

 من حوطة سدير باململكة العربية السعودية       . م .  األخت ص   -س  
 حججت العام املاضي ويف أثناء السعي وكان قد بقـي      :تقول يف سؤاهلا  

 فذهبت ـا إىل الـسكن مث   ،مرافقايتمنه ثالثة أشواط مرضت إحدى      
   )٢( فماذا علي يا مساحة الشيخ؟،سافرت إىل البلد الذي أعمل فيه

 وأن تسعي سبعة أشـواط بـني        ،جيب عليك أن تعودي إىل مكة     : ج
 إن كان   ، وعليك دم يذبح يف مكة للفقراء      ،الصفا واملروة بنية احلج السابق    

أو لـديك ومل حيـصل       فإن مل يكن لديك زوج       ،لديك زوج قد جامعك   
   .مجاع فليس عليك دم

                                                
  . ١٢٦باب بيان أن اهللا سبحانه مل يكلف إال ما يطاق برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف ) ١(
جـاب عنـها مساحتـه بتـاريخ        وقـد أ  ) الة العربيـة  (من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من       ) ٢(

  . هـ٢٤/٩/١٤١٨
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وعليك أن تطويف للوداع عند السفر من مكة مع التوبة إىل اهللا سبحانه مما              
  .  غفر اهللا لنا ولك ولكل مسلم.وقع منك
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   السنة ترتيب أعمال يوم النحر- ١٩٧

 وهـل جيـوز التقـدمي       ،ما هو األفضل يف أعمال يوم النحر      : س
   )١(والتأخري؟

 يبدأ برمي مجـرة العقبـة       ،ة يف يوم النحر أن يرمي اجلمرات      السن: ج
  ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكرب مع         ،وهي اليت تلي مكة   

 ، مث حيلق رأسه أو يقـصره ، مث ينحر هديه إن كان عنده هدي   ،كل حصاة 
   .واحللق أفضل

 كمـا فعلـه     ،مث يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو األفضل         
 فإنه رمى مث حنر مث حلق مث ذهـب إىل مكـة             ،هللا عليه وسلم  النيب صلى ا  

 هذا الترتيب هو األفضل الرمي مث النحـر مث          .فطاف عليه الصالة والسالم   
 فإن قدم بعضها    .احللق أو التقصري مث الطواف والسعي إن كان عليه سعي         

  على 

                                                
  هـ ١٢/١٢/١٤١١ يف ٩٨٩٦العدد ) الندوة( نشر يف جريدة )١(

  باب صفة الحج والعمرة
 أعمال يوم النحر) ٧(
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 أو حلـق    ، أو أفاض قبل أن يرمي     ، أو حنر قبل أن يرمي     ،بعض فال حرج  
 النيب صلى اهللا    . أو حلق قبل أن يذبح كل هذا ال حرج فيه          ،ن يرمي قبل أ 

   .)١())ال حرج ال حرج(( :عليه وسلم سئل عن من قدم أو أخر فقال

  

   )٢(جم ونعود إىل النحر قبل الطواف؟هل جيوز أن نر: س

   : وقد تكون مخسة،السنة للحاج يوم العيد أربعة أمور: ج

 مجرة العقبة يـوم العيـد بـسبع         : أي ، برمي اجلمرة  ، الرمي :األول
 كما  ، يرميها بعد طلوع الشمس    ،حصيات إذا كان ما رماها يف آخر الليل       

رماها النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن رماها من الـضعفة مـن النـساء               
واملرضى وكبار السن ومن معهم يف النصف األخري مـن ليلـة مزدلفـة              

وها ضحى بعـد طلـوع       أما األقوياء فاملشروع هلم أن يرم      .أجزأهم ذلك 
   كما رماها ،الشمس

                                                
) احلـج ( ، ومـسلم يف  ٨٣باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغريها برقم      ) العلم( رواه البخاري يف     )١(

   . ١٣٠٦باب من حلق قبل النحر أو حنر قبل الرمي برقم 
  هـ ١٤٠٢وجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها يوم التروية مبىن عام  من ضمن األسئلة امل)٢(
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   .النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ، فإنه ينحـره يف مـىن      ، حنر اهلدي إذا كان عنده هدي      ، النحر :الثاين

   . أو يف مكة ويف بقية احلرم،وهو األفضل إذا وجد الفقراء
 وتذبح البقر والغـنم علـى       ،تنحر اإلبل واقفة معقولة يدها اليسرى     

   .هة إىل القبلةجنبها األيسر موج
 فالرجل حيلق رأسـه أو يقـصره واحللـق     . احللق أو التقصري   :الثالث

 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا للمحلقني باملغفرة والرمحة ثالثاُ            ؛أفضل
 واملرأة تقصر فقط تقطع من أطراف شعر رأسها قليالً          .وللمقصرين واحدة 

   .ة قليالًوإن كان رأسها ضفائر فإا تأخذ من طرف كل ضفري
 وإذا كان عليـه     . ويسمى طواف احلج   ، وهو طواف اإلفاضة   :الرابع

 هذا السعي للمتمتع فإنه عليه الـسعي حلجـه واألول   ،سعي صار خامساً 
   . وهكذا املفرد والقارن إذا كانا مل يسعيا مع طواف القدوم.لعمرته

ح مث   أوهلا الرمي مث الذب    :وهذه األمور اليت تفعل يوم العيد وهي مخسة       
 وهـذه  .احللق أو التقصري مث الطواف مث السعي يف حق من عليـه سـعي    

 فإنـه   ،األمور قد شرع اهللا فعلها ورتبها النيب صلى اهللا عليه وسلم هكذا           
صلى اهللا عليه وسلم رمى مث حنر هديه مث حلق رأسه مث تطيب وتوجـه إىل     

   لكن لو قدم .مكة للطواف عليه الصالة والسالم
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 فلو حنر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن ينحر           ،فال حرج بعضها على بعض    
 : ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن ذلـك فقـال    ؛فال حرج يف هذا   

   . عليه الصالة والسالم)١())ال حرج ال حرج((

والنساء قد حيتجن إىل الذهاب إىل مكة للطواف قبل أن حيدث عليهن            
طواف قبل أن يـصيبها      فلو ذهبت يف آخر الليل وقدمت ال       ،دورة احليض 

 فـاألمر يف    .شيء على الرمي أو على النحر أو على التقصري فال بأس ذا           
 وقد ثبت أن أم سلمة رضي اهللا عنها رمت اجلمرة           ،هذا واسع واحلمد هللا   

 وقد ثبت   ،ليلة العيد قبل الفجر مث مضت إىل مكة فطافت طواف اإلفاضة          
 أفضت قبـل  ، يا رسول اهللا:عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه سأله سائل فقال       

 : فقال . حنرت قبل أن أرمي    :وسأله آخر فقال  " ال حرج  ":أن أرمي فقال  
قال الصحايب الراوي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فما سـئل            " ال حرج "

 ال  ،ال حـرج  (( : عن شيء قُدم أو أُخر إال قال       -يوم النحر –يومئذ يعين   
 وهذا من لطـف اهللا      .ليمفضل الصالة وأزكى التس   أ عليه من ربه     ))حرج

   . فلله احلمد واملنة،سبحانه بعباده

                                                
) احلـج ( ، ومـسلم يف  ٨٣باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغريها برقم      ) العلم( رواه البخاري يف     )١(

   .١٣٠٦باب من حلق قبل النحر أو حنر قبل الرمي برقم 
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   حكم من حلق قبل صالة العيد- ١٩٨

 جـزاكم اهللا    ؟لعيد يف احلـج     ما حكم من حلق قبل صالة ا        -س  
  )١(؟خرياً

 فإن كان يف احلج فإنه يشرع له إذا رمـى           ،هذا األمر فيه تفصيل   : ج
 فريمي اجلمرة   ،ليس عليه صالة   أما الصالة ف   ،مجرة العقبة أن حيلق أو يقصر     

 وقد سئل النيب صلى اهللا عليـه        ، وإذا حلق قبل الرمي أجزاه ذلك      ،مث حيلق 
 لكـن   )٢())ال حرج ال حـرج    (( :وسلم يوم العيد عمن قدم وأخر فقال      

السنة أن يرمي مث ينحر مث حيلق أو يقصر واحللق أفضل مث يطوف طـواف               
 وليس للحجاج صالة    ،رج لكن إن قدم بعضها على بعض فال ح        ،اإلفاضة
   . ألنه يقوم مقامها رمي اجلمار،يوم العيد

  

  

                                                
  هـ ٢٦/١٢/١٤١٨ يف ١٦٣٨العدد ) الدعوة( نشر يف جملة )١(
) احلـج ( ، ومـسلم يف  ٨٣باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغريها برقم      ) العلم( رواه البخاري يف     )٢(

   .١٣٠٦باب من حلق قبل النحر أو حنر قبل الرمي برقم 
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  حكم من لم يعمم الرأس بالتقصير- ١٩٩

   )١(؟م فيمن اقتصر بشعرات أربع أو مخسما احلك: س

 ،الواجب على احلاج واملعتمر أن يعمم رأسه يف احللق والتقـصري          : ج
ه رضي اهللا عنـهم    وكما فعل أصحاب   ،كما فعل النيب عليه الصالة والسالم     

   .بأمره

   حكم تقديم طواف-٢٠٠
  اإلفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة

هل جيوز تقدمي طواف اإلفاضة والسعي قبل رمي مجرة العقبـة           : س
   )٢(؟ أفيدونا أفادكم اهللا؟قوف بعرفةالكربى أو قبل الو

 لكـن ال جيـزئ      ،جيوز تقدمي الطواف والسعي للحج قبل الرمي      : ج
  بل عرفات وال قبل نصف الليل طواف احلج ق

                                                
   من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف درس بلوغ املرام )١(
هــ ،ويف العـدد     ١٥/١٢/١٤٠٠شر يف   العدد احلادي ع  ) التوعية اإلسالمية يف احلج   ( نشر يف جملة     )٢(

 طبعـة  ١١٥ص ) فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة(هـ ، ويف كتاب  ٥/١٢/١٤٠٤الثامن يف   
  هـ ١٤٠٨
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 بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد جيوز له أن             ،من ليلة النحر  
يطوف ويسعى يف النصف األخري من ليلة النحر ويف يوم النحـر قبـل أن          

 ؟ أفضت قبل أن أرمـي     : سأل رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        .يرمي
 والسيما  ،ة صباح العيد أو آخر الليل      فإذا نزل من مزدلف    ))ال حرج (( :قال

جاز هلم البـدء    –إذا كان من العجزة ونزلوا آخر الليل كالنساء وأمثاهلم          
 وهكذا الرجل الضعيف يبـدأ بـالطواف مث         ، لئال حتيض املرأة   ؛بالطواف

 ولكن األفضل أن يرمي مث ينحر اهلدي        ،يرمي بعد ذلك ال حرج يف ذلك      
 مث يطـوف فيكـون      ،ر واحللق أفضل  إن كان عنده هدي مث حيلق أو يقص       

 كما فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم حينما رمـى           ،الطواف هو األخري  
اجلمرة يوم العيد مث حنر هديه مث حلق رأسه مث تطيب مث ركب إىل البيـت                

 أو حلق   ، ولكن لو قدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمي           ،فطاف
 أو طاف قبل    ،ف قبل أن يرمي    أو طا  ، أو حلق قبل أن يرمي     ،قبل أن ينحر  

 ألن الرسـول  ؛ كل ذلك جمزئ حبمد اهللا     ، أو طاف قبل أن حيلق     ،أن يذبح 
ال حرج ال   (( :عليه أفضل الصالة والسالم سئل عن التقدمي والتأخري فقال        

  .)١())حرج

                                                
) احلـج ( ، ومـسلم يف  ٨٣باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغريها برقم      ) العلم( رواه البخاري يف     )١(

   .١٣٠٦رقم باب من حلق قبل النحر أو حنر قبل الرمي ب
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   إذا كان الحاج ساكناً في أدنى الحل- ٢٠١
  فال حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي

نا أسكن على حدود احلرم من جهة التنعيم فهـل جيـوز أن             أ: س
رجو التكرم باإلجابـة     أ ؟أذهب إىل مرتيل قبل الطواف والسعي للحج      

   )١(؟أثابكم اهللا

إذا كان احلاج ساكناً يف أدىن احلل كالشرائع أو حنوها فال حرج            : ج
   .يف الذهاب إىل مسكنه قبل الطواف والسعي

  

   الثاني التحلل األول والتحلل- ٢٠٢

   )٢(؟صد بالتحلل األول والتحلل الثاينماذا يق: س

 إذا رمى وحلـق أو      ،يقصد بالتحلل األول إذا فعل اثنني من ثالثة       : ج
 أو طاف وسعى وحلق     ، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي        ،قصر

   . فهذا هو التحلل األول،أو قصر
                                                

وقـد أجـاب عنـها مساحتـه يف         . ص  . ب.  من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من املستفيت ب        )١(
  هـ ٣/١١/١٤١٣
  هـ ١٥/١٢/١٤٠١العدد احلادي عشر يف ) التوعية اإلسالمية يف احلج( نشر يف جملة )٢(
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 ، سـعي   والسعي إن كان عليـه     ، والطواف ، الرمي :وإذا فعل الثالثة  
 فإذا فعل اثـنني فقـط لـبس        . فهذا هو التحلل الثاين    ،واحللق أو التقصري  

 فـإذا   ،املخيط وتطيب وحل له كل ما حرم عليه باإلحرام ما عدا اجلماع           
   .جاء بالثالث حل له اجلماع

وذهب بعض العلماء إىل أنه إذا رمى اجلمرة يوم العيـد حيـصل لـه      
 ،سان فال حرج عليه إن شـاء اهللا    التحلل األول وهو قول جيد ولو فعله إن       

لكن األوىل واألحوط أال يعجل حىت يفعل معه ثانياً بعده احللق أو التقصري             
 وإن  – حلديث عائشة    ؛أو يضيف إليه الطواف والسعي إن كان عليه سعي        

إذا رميـتم   (( : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال        –كان يف إسناده نظر     
 وألحاديث أخـرى    ))يء إال النساء  وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل ش      

 وألنه صلى اهللا عليه وسلم ملا رمى اجلمرة يـوم العيـد             ،جاءت يف الباب  
 وظاهر النص أنه مل يتطيب إال بعـد أن          . طيبته عائشة  ،وحنر هديه وحلق  
 فاألفضل واألحوط أن ال يتحلل التحلل األول إال بعـد           .رمى وحنر وحلق  

سر أيضاً أن ينحر اهلدي بعد الرمي        وإن تي  ،أن يرمي وحىت حيلق أو يقصر     
   .وقبل احللق فهو أفضل وفيه مجع بني األحاديث

 وهل  ،ما هي األمور اليت يتحلل ا احلاج التحلل األول والثاين         : س
  يسوق " وما معىن ؟البد من ترتيبها
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  ؟ )١("اهلدي

 رمي مجرة العقبة يـوم  :حيصل التحلل األول باثنني من ثالثة وهي  : ج
 وطواف اإلفاضة مع السعي يف حق من عليـه          ،احللق أو التقصري   و ،العيد
 فله لـبس    ، فإذا رمى احلاج وحلق أو قصر حصل له التحلل األول          ،سعي

 ومىت طاف طـواف     ، وقلم األظافر وحنو ذلك    ،املخيط مطلقاً وله الطيب   
اإلفاضة وسعى إن كان متمتعاً أو مفرداً أو قارناً ومل يسع مـع طـواف               

ل شيء حرم عليه باإلحرام من النساء والطيـب ولـبس        القدوم حل له ك   
   .املخيط وغري ذلك

 أو بقرة أو أكثر     ، أن يسوق معه ناقة أو أكثر      :أما سوق اهلدي فمعناه   
 ، فليس له التحلل حىت ينحر هديه      ، ليذحبها يف مكة   ؛أو شاة أو أكثر هدية    

 عليـه    ألن النيب صلى اهللا    ؛سواء ساق اهلدي من بلده أو من أثناء الطريق        
وسلم أمر من كان معه هدي أال حيل من إحرامه حىت ينحر هديـه يـوم                

   .العيد أو يف أيام التشريق

 فله أن يقـدم الطـواف       ،وال جيب الترتيب بني هذه األمور املذكورة      
 ولكـن   ، وله أن يقدم احللق أو التقصري على الرمي والنحـر          ،على الرمي 

   كما فعل النيب ،األفضل هو الترتيب
                                                

  هـ ٢١/١١/١٤١٨ يف ١٦٣٤العدد ) جملة الدعوة( نشر يف )١(
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 عليه وسلم فريمي مث ينحر إن كان عنده أو عليه هدي مث حيلق أو               صلى اهللا 
   . هذا هو الترتيب املشروع،يقصر مث يطوف مث يسعى إن كان عليه سعي

  

   متى تحل المرأة لزوجها الحاج- ٢٠٣

 حيل له النساء مدة أيـام       إذا طاف احلاج طواف اإلفاضة فهل     : س
   )١(؟التشريق

ضة ال حيل له إتيان النساء إال إذا كان         إذا طاف احلاج طواف اإلفا    : ج
 وعند  ، واحللق أو التقصري   ، كرمي مجرة العقبة   ،قد استوىف األمور األخرى   

 والبد من رمـي     ، الطواف وحده ال يكفي    .ذلك يباح له النساء وإال فال     
 والبد من الطواف والـسعي      ، والبد من حلق أو تقصري     ،اجلمرة يوم العيد  

 لكن  ،ل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فال        وذا حي  ،إن كان عليه سعي   
إذا فعل اثنني من ثالثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يبـاح لـه اللـبس                 

   وهكذا لو ،والطيب وحنو ذلك ما عدا النساء

                                                
هــ ، ويف جريـدة      ٥/١٢/١٤٠٤ يف   ٧٧ ص   ٨العـدد   ) عية اإلسالمية يف احلج    نشر يف جملة التو    )١(
فتاوى تتعلق بأحكـام احلـج والعمـرة        (هـ ، ويف كتاب     ١١/١٢/١٤١٦ يف   ١٢٠٧٢العدد  ) املدينة(

  هـ ١٤٠٨ طبعة ١١٤ص ) والزيارة
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 ومثلـه   ، فإنه حيل له الطيب واللباس املخيط      ،رمى وطاف أو طاف وحلق    
 النـساء إال     لكن ال حيل لـه مجـاع       ،الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك     

 ويطوف طـواف  ، وحيلق أو يقصر ، أن يرمي مجرة العقبة    :باجتماع الثالثة 
 . وبعد هذا حتل له النـساء      ،اإلفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كاملتمتع      

   .واهللا أعلم
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   حكم المبيت خارج منى أيام التشريق-٢٠٤

ما حكم املبيت خارج مىن أيام التشريق سـواء كـان ذلـك             : س
   )١(؟ لتعذر وجود مكان فيها أو،عمداً

املبيت يف مىن واجب على الصحيح ليلة إحدى عشر، وليلة اثـنيت    : ج
 هذا هو الذي رجحه احملققون من أهل العلم على الرجال والنساء            ،عشرة

 فإن مل جيدوا مكاناً سقط عنهم وال شيء عليهم ومن تركـه         ،من احلجاج 
   .بال عذر فعليه دم

                                                
هــ ، ويف جريـدة الريـاض يف    ١٢/١٢/١٤١١ يف ٩٨٦٩العـدد  ) النـدوة (نشر يف جريـدة    ) ١(

  هـ ٧/١٢/١٤١٨بتاريخ ) عكاظ(هـ ، ويف جريدة ١١/١٢/١٤١٦

  باب صفة الحج والعمرة
  أيام التشريقالمبيت بمنى) ٨(
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  ت بمنى يومين أو ثالثة حكم ترك المبي-٢٠٥

ما حكم من ترك املبيت يف مىن ثالثة أيام أو اليومني املذكورين            : س
 أم أنه   ، فهل يلزمه دم عن كل يوم فاته املبيت فيه يف مىن           ؟للمتعجل

 نرجو  ؟عليه دم واحد فقط لكل األيام الثالثة اليت مل يبت فيها مبىن           
   )١(؟توضيح ذلك مع ذكر الدليل

ت مبىن أيام التشريق بدون عذر فقد ترك نسكاً شرعه          من ترك املبي  : ج
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله وفعله وبداللة ترخيصه لبعض أهـل             

 ؛ والرخصة ال تكون إال مقابل العزميـة       ،األعذار مثل الرعاة وأهل السقاية    
ولذلك اعترب املبيت مبىن أيام التشريق من واجبات احلج يف أصح قويل أهل             

 ملا ثبت عن ابـن عبـاس        ؛ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم       ،العلم
 ويكفيه  )٢("من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً         ":رضي اهللا عنهما أنه قال    

   . واهللا ويل التوفيق،دم واحد عن ترك املبيت أيام التشريق

  
                                                

  هـ ١/١٢/١٤١٦ يف ١٥٣٨العدد ) الدعوة( نشر يف جملة )١(
 ، ويف باب ما يفعل من نسي من نـسكه           ٩٠٥باب التقصري برقم    ) احلج(يف  ) املوطأ( رواه مالك يف     )٢(

   ٩٥٧شيئاً برقم 
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   )١(ما احلكم إذا مل يستطع احلاج املبيت يف مىن أيام التشريق؟: س

فَـاتقُوا اللَّـه مـا      ﴿ : لقول اهللا سبحانه وتعـاىل     ؛هال شيء علي  : ج
متطَعتأو  ، أو عدم وجـود مكـان      ، سواء كان ترك املبيت ملرض     )٢(﴾اس 

   . ومن يف حكمهما، والرعاة، كالسقاة،حنومها من األعذار الشرعية

  

  حكم من ترك -٢٠٦
  المبيت بمنى ليلة واحدة لمرض

لة واحدة وهي ليلة احلـادي      ما حكم من ترك املبيت يف مىن لي       : س
 وذلك بأن كان احلاج مريضاً ومل يستطع املبيت يف مىن تلك            ،عشر
 أي أنه رمى مجار يـوم       ، ولكنه رمى اجلمار اراً بعد الزوال      ،الليلة

احلادي عشر من أيام التشريق مع مجار اليوم الثاين عشر يف النـهار             
 ترك مبيت ليلة     فهل يلزمه دم يف هذه احلالة حيث إنه        .بعد الزوال 

احلادي عشر مبىن مع العلم أنه بات ليلة الثاين عشر يف مىن ورمـى              
  اجلمار بعد الزوال من ذلك اليوم مث 

                                                
  هـ ١٤٠٣العدد السابع ، ) البحوث اإلسالمية( نشر يف جملة )١(
   ١٦ سورة التغابن ، اآلية )٢(
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   )١(؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟ارحتل عن مىن إىل مكة

 ؛مادام ترك املبيت مبىن ليلة واحدة لعذر املرض فال شـيء عليـه            : ج
 وألن النيب صـلى اهللا عليـه        ،)٢(﴾لَّه ما استطَعتم  فَاتقُوا ال ﴿ :لقوله تعاىل 

 .وسلم رخص للسقاة والرعاة يف ترك املبيت مبىن من أجل السقي والرعي           
   .واهللا أعلم

  حكم من ترك المبيت بمنى لتعذر المكان -٢٠٧

 وهل إذا بات    ؟إذا مل جيد احلاج مكاناً يبيت فيه مبىن فماذا يفعل         : س
   )٣(؟خارج مىن عليه شيء

إذا اجتهد احلاج يف التماس مكان يف مىن ليبيت فيه ليايل مىن فلم             : ج
 : لقـول اهللا عـز وجـل       ؛جيد شيئاً فال حرج عليه أن يرتل يف خارجها        

﴿   متطَعتا اسم قُوا اللَّه؛ وال فدية عليه من جهة ترك املبيت يف مىن         )٤(﴾فَات 
   .لعدم قدرته عليه

                                                
يف ) الريــاض(هـــ ، ويف جريــدة ٦/١/١٤١٧ يف ١٥٤٢العــدد ) الــدعوة( نــشر يف جملــة )١(

  هـ ٣٠/١١/١٤١٦
   ١٦ سورة التغابن ، اآلية )٢(
   ١٢٨اجلزء األول ص ) الدعوة( نشر يف كتاب )٣(
   ١٦ سورة التغابن ، اآلية )٤(
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  يز بن عبد اهللا بن باز وفقه اهللا مساحة الوالد الشيخ عبد العز
   : وبعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 لدي سؤال يتعلـق باملبيـت       ،أسعد اهللا أوقاتكم بالصحة والعافية    
 وهل صحيح أن    ؟خارج مىن يف مزدلفة فما حكم املبيت يف هذا املوقع         

اتصال خميمات احلجاج بعضهم مع بعض من مىن إىل مزدلفة يعد مـن             
   )١(. أفيدونا جزاكم اهللا خرياً؟رج مىن مبرتلة من كان بداخل مىنكان خا

   : وبعد،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

 على كل حاج مع القدرة إال       ،املبيت يف مىن واجب من واجبات احلج      
 ؛ فمن عجز عن ذلك فال شـيء عليـه  ،السقاة والرعاة ومن يف حكمهما  

 وبذلك يعلم أن مـن مل       )٢(﴾للَّه ما استطَعتم  فَاتقُوا ا ﴿ :لقول اهللا سبحانه  
 ؛جيد مكاناً يف مىن فله أن يرتل خارجها يف مزدلفة والعزيزيـة أو غريمهـا           

لآلية املذكورة وغري هذه من األدلة الشرعية إال وادي حمسر فإنه ال ينبغي             
 ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا مر عليه أسرع يف اخلروج             ؛الرتول فيه 

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.منه

                                                
  هـ ١٧/١٢/١٤١٦أجاب عنه مساحته يف  . ف. أ . سؤال موجه من السائل خ) ١(
  .١٦سورة التغابن ، اآلية ) ٢(
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نظراً لكون مكان املخـيم خاضـعاً لتوزيـع وزارة احلـج             : س
 وإمارة منطقة مكة حيث يتم توزيع األراضي مبىن مـن           ،واألوقاف

 وال حيق ألي خميم رفض األرض اليت أعطيت له ولو كانت            ،قبلهم
   .خارج حدود مىن

وعب أعداد احلجـاج     إن مىن ال تست    :وحيث أن الوزارة تقول   
 لذا فقد سلموا للحملة أرضاً على حدود        ،املتزايدة وأا تضيق م   

 علماً بأننا حاولنا اسـتبدال األرض ولكـن دون          ،مىن من اخلارج  
 فوافقنا مضطرين على املوقع ملا يتميز به من توفري كافـة            ،جدوى

   .اخلدمات ودورات املياه والكهرباء وغريها

 وما توجيه فـضيلتكم لنـا       ؟هذا األمر فما احلكم الشرعي يف     
   )١(. جزاكم اهللا خرياً؟وحلجاجنا

فَاتقُوا اللَّه  ﴿ :ال حرج عليكم يف ذلك وال فدية لقول اهللا سبحانه         : ج
 متطَعتا اسإذا أمـرتكم بـأمر    (( : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،)٢(﴾م

   . وفق اهللا اجلميع)١())فأتوا منه ما استطعتم

                                                
هــ  ٣٠/١١/١٤١٣وقد صدر جوابه من مكتب مساحتـه يف    . م  . ع.  سؤال موجه من السائل ع     )١(

  خ /٢٥٢٢برقم 
   ١٦ سورة التغابن ، اآلية )٢(
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   حكم الجلوس نهاراً– ٢٠٨
  خارج منى في يوم العيد وأيام التشريق

 مث طاف   ، مث رمى اجلمرة األوىل    ،هذا شخص أفاض من عرفات    : س
 . مث رجع ملىن وذبح هديه     ،وسعى فجلس يف مرتل مبكة حىت العصر      

   )٢(؟هل عليه شيء يف هذا اجللوس

و  فمن جلس يف مكة يف ار يوم العيـد أ          ،ال حرج عليه يف ذلك    : ج
 ، أو عند بعض أصحابه فال حرج عليه يف ذلـك          ،يف أيام التشريق يف بيته    

 تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم       ؛وإمنا األفضل البقاء يف مىن إذا تيسر ذلك       
 فإذا مل يتيسر له ذلك أو شق عليه ودخل مكة           ،وأصحابه رضي اهللا عنهم   

ـ             ال بـأس ـذا وال   وأقام ا يف النهار مث رجع يف الليل ملىن وبات فيها ف
 ومـن   ، أما الرمي يف أيام التشريق فيكون بعد الزوال وال جيوز قبله           .حرج

  رمى يف الليل فال بأس يف اليوم الذي 

                                                                                                                           
هللا صلى اهللا عليـه وسـلم   باب االقتداء بسنن رسول ا) االعتصام بالكتاب والسنة( رواه البخاري يف    )١(

  .١٣٣٧باب فرض احلج مرة يف العمر برقم ) احلج( ، ومسلم يف ٧٢٨٨برقم 
  هـ ١٤٠٢ من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها مبىن يوم التروية عام )٢(
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 ،غابت مشسه ال عن اليوم املستقبل إذا مل يتيسر له الرمي بعد الـزوال             
   .فإن تيسر قبل الغروب فهو أفضل
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  )١( حكم الرمي بالليل- ٢٠٩

 ملـا   ، اجلمار أيام التشريق من زوال الشمس إىل غروا        إن وقت رمي  
رمى رسـول اهللا    (( :رواه مسلم يف صحيحه أن جابراً رضي اهللا عنه قال         

 ،)٢())صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الـزوال            
 :وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه سئل عن ذلك فقال             

 ولكن  ، وعليه مجهور العلماء   .)٣())ذا زالت الشمس رمينا    فإ ،كنا نتحني ((
 ولكن األحـوط الرمـي قبـل        ،إذا اضطر إىل الرمي ليالً فال بأس بذلك       

 وأمـا   ، أخذاً بالسنة وخروجاً من اخلـالف      ،الغروب ملن قدر على ذلك    
  احلديث الصحيح الذي رواه البخاري يف 

                                                
  . هـ ٢٢/١٢/١٤١٨ يف ١١٥٦٣العدد ) عكاظ( نشر يف جريدة )١(
باب بيان وقـت اسـتحباب      ) احلج(باب رمي اجلمار ، ومسلم يف       ) احلج ( رواه البخاري معلقا يف    )٢(

   ١٢٩٩الرمي برقم 
   ١٧٤٦باب رمي اجلمار برقم ) احلج( رواه البخاري يف )٣(

  باب صفة الحج والعمرة
 رمي الجمار أيام التشريق) ٩(
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ول اهللا صـلى اهللا     كان رس  ":صحيحه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       
 فسأله رجل حلقت    ))ال حرج (( :عليه وسلم يسأل يوم النحر مبىن فيقول      

 : فقال ، رميت بعدما أمسيت   : فقال ))اذبح وال حرج  (( :قبل أن أذبح قال   
 ألن السائل سأل النيب     ؛ فهذا ليس دليالً على الرمي بالليل      .)١())ال حرج ((

 ، أي بعد الزوال   ))ا أمسيت بعدم(( :صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر فقوله      
ولكن يستدل على الرمي بالليل بأنه مل يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم              

 لكنـه يف    ، واألصل جوازه  ،نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل       
 ومىت دعت احلاجة إليه ليالً فال بأس بـه يف رمـي             ،النهار أفضل وأحوط  

ا اليوم املستقبل فال يرمى عنه يف        أم .اليوم الذي غابت مشسه إىل آخر الليل      
 أمـا   ،الليلة السابقة له ما عدا ليلة النحر يف حق الضعفة يف النصف األخري            
 كما  ،األقوياء فالسنة هلم أن يكون رميهم مجرة العقبة بعد طلوع الشمس          

   . واهللا أعلم.تقدم يف األحاديث الواردة يف ذلك

شريق ليالً ملن لـيس      الت هل جيوز رمي اجلمرات الثالث يف أيام      : س
   )٢(؟لديه عذر

  
                                                

) احلـج ( ، ومـسلم يف  ٨٣باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغريها برقم      ) العلم( رواه البخاري يف     )١(
   ١٣٠٦الرمي برقم باب من حلق قبل النحر أو حنر قبل 

  هـ ١٢/١٢/١٤١١ يف ٩٨٦٩ نشر يف جريدة الندوة العدد )٢(
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 لكن السنة أن يرمي بعد      ،جيوز الرمي بعد الغروب على الصحيح     : ج
 وإذا مل يتيسر فله الرمـي  ، وهذا هو األفضل إذا تيسر    ،الزوال قبل الغروب  

   .بعد الغروب على الصحيح

  

  حكم من لم يرم اليوم -٢١٠
  الثاني عشر وهو ينوي التعجل

عشر وكـان ينـوي     م ومل يرم اليوم الثاين      رجل حج هذا العا   : س
   )١(؟التعجل فماذا عليه

 وذبيحة  ، ذبيحة عن ترك الرمي    ،عليه التوبة واالستغفار وعليه دم    : ج
 إذا كـان وادع قبـل       . ألن الوداع ال جيزئ قبل الرمي      ؛عن ترك الوداع  
 أما إذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فلـيس عليـه             ،الرمي ال جيزئ  
داع ولكن عليه ذبيحة تذبح يف مكة للفقراء عن تركه الرمي           شيء عن الو  

   .يف اليوم الثاين عشر

                                                
  هـ ٢٥/١٢/١٤١٨ من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف دروس يف املسجد احلرام يف )١(
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   من بقي في منى حتى أدركه الليل-٢١١
  من الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت والرمي

 ،ما حكم من مكث يومني بعد العيد وبات ليلة اليوم الثالـث           : س
ع الـشمس إذا    لوهل جيوز له أن يرمي بعد طلوع الفجر أو بعد ط          

   )١(؟بدت له ظروف قاسية

من بقي يف مىن حىت أدركه الليل يف الليلة الثالثة عـشرة لزمـه               : ج
 وال جيوز له الرمي قبل الـزوال كـاليومني   ، وأن يرمي بعد الزوال ،املبيت

 ألن الرسول صلى اهللا عليه      ؛ ليس له الرمي فيهما إال بعد الزوال       ،السابقني
خذوا (( :لثالث عشر ومل يرم إال بعد الزوال وقال       وسلم بقي يف مىن اليوم ا     

   . صلى اهللا عليه وسلم)٢())عين مناسككم

                                                
 يف ٦هــ ، ويف العـدد      ١٥/١٢/١٤٠٠ يف   ١١العـدد   ) التوعية اإلسالمية يف احلج   ( نشر يف جملة     )١(

   ١٠٢ص ) وى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارةفتا(هـ ، ويف كتاب ٢٧/١١/١٤٠٤
   ١٢٩٧باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم ) احلج( رواه بنحوه مسلم يف )٢(
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  حكم من لم يستطع رمي -٢١٢
  الجمرات قبل غروب يوم الثالث عشر

لو مل يستطع أحد احلجاج أن يرمي اجلمرات يوم الثالث عشر           : س
   )١(؟ريق إال بعد الغروب هل جيزئه ذلكوهذا آخر أيام التش

 فإن كـان  ، إذا غابت الشمس مل يبق رمي يف اليوم الثالث عشر          -ج  
 فإذا غابت الشمس    ،مقيماً حىت جاء اليوم الثالث عشر يف مىن فعليه الرمي         

    . ألن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر؛ومل يرم فعليه دم

                                                
  هـ ٢٥/١٢/١٤١٨ من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف دروس يف املسجد احلرام يف )١(
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  حكم الرمي قبل الزوال -٢١٣

. ج. ح. حضرة األخ املكـرم م من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل      
   . آمني،وفقه اهللا لكل خري

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هــ وصـل    ١٧/١٢/١٣٨٨ كتابكم الكرمي املـؤرخ يف       ،يا حمب 
 وما تضمنه من اإلفادة عن حجـك أنـت وعائلتـك           ،وصلكم اهللا داه  

التـشريق   وأنك يف اليوم الثالث من أيام ،املكونة من زوجتني وعدة أطفال  
 ورغبتـك   ،رمجت عن اجلميع قبل الزوال بسبب أنك مصاب مبرض الربو         

   )١(رة كان معلوماًيف إفتائك عما يترتب عليك من كفا

 ألن النيب صلى اهللا عليه وسـلم    ؛ ال جيوز الرجم قبل الزوال     :واجلواب
خـذوا عـين    (( : وقـال  ،رمى بعد الزوال يف مجيـع أيـام التـشريق         

  لزمك دم عنك وعن كل  ولذلك ي،)٢())مناسككم

                                                
 عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسـالمية        أجاب عنه مساحته  . ج. ح  .  سؤال موجه من املستفيت م     )١(

  هـ ١٣٨٩يف شهر صفر سنة 
   ١٢٩٧باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم ) احلج( رواه بنحوه مسلم يف )٢(
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 والدم املذكور كالضحية سـبع      ،فرد من أفراد عائلتك الذين حجوا معك      
 أو جذع ضأن عن كل واحد يـذبح يف          ، أو ثين معز   ، أو سبع بقرة   ،بدنة
 فإن كنت مل تنو احلج عن بعض األطفال فليس          ، ويقسم بني فقرائه   ،احلرم

   .على من مل تنو عنه احلج شيء

 والسالم  ، إنه جواد كرمي   ،علم النافع والعمل الصاحل   وفق اهللا اجلميع لل   
   .عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  حكم تأخير رمي الجمار - ٢١٤

  إلى آخر يوم ورميها دفعة واحدة

 ،هل جيوز رمي اجلمرات يف آخر أيام التشريق دفعـة واحـدة   : س
 وإذا كان األمـر كـذلك   ؟ويف فترة واحدة عن مجيع أيام التشريق   

   )١( ومىت؟ وملن؟؟لرميفكيف يكون ا

املشروع للمؤمن يف احلج أن يرمي كما رمى النيب صلى اهللا عليه            : ج
 يكرب  ، فريمي مجرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات       ،وسلم يف حجة الوداع   

 ، مث يرمي يوم احلادي عشر اجلمرات الثالث بعد الـزوال          ،مع كل حصاة  
يبدأ باليت تلـي     و ، يكرب مع كل حصاة    ،ويرمي كل واحدة بسبع حصيات    

 وهي اليت رماها    ، مث الوسطى مث مجرة العقبة اليت تلي مكة        ،مسجد اخليف 
 كمـا   ، مث يرمي يف اليوم الثاين عشر اجلمار الثالث بعد الزوال          ،يوم العيد 

 واملشروع له أن يقف بعد رمـي اجلمـرة          ،رماها يف اليوم احلادي عشر    
 ويرفـع يديـه ويـدعو    ، واليوم الثاين عشر   ،األوىل يف اليوم احلادي عشر    

 وهكذا بعد الثانية بعد الرمي يقـف ويرفـع يديـه            ،وجيعلها عن يساره  
   وجيعلها عن،ويدعو

                                                
  هـ ٩/٣/١٤١٩أجاب عنها مساحته يف ) الدعوة( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من جملة )١(
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 أما اجلمرة الثالثة وهـي      . تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك        ؛ميينه
   . فإنه يرميها وال يقف عندها للدعاء،مجرة العقبة

 ، وإن شاء بقي يف مىن     ،ةمث إن شاء تعجل قبل الغروب وتوجه إىل مك        
 ورمى اجلمرات الثالث يف اليوم الثالـث        ،وبات ا يف الليلة الثالثة عشرة     

 ، كما رماها يف اليوم احلادي عشر ويف اليوم الثاين عشر          ،عشر بعد الزوال  
 ألنه مل   ؛ تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛وهذا هو األفضل إذا تيسر ذلك     

احلادي عشر والثاين عشر ورماها يف اليـوم         ولو أخر احلاج رمي      ،يتعجل
 ، ولكنه يعترب خمالفـاً للـسنة      ، أجزأه ذلك  ،الثالث عشر مرتبة بعد الزوال    

 ،وعليه أن يرتبها فيبدأ برمي احلادي عشر يف مجيع اجلمرات الثالث مرتبة           
 مث يعود ويرميها عن الثالـث عـشر       ،مث يعود برميها عن اليوم الثاين عشر      

   . واهللا ويل التوفيق.ثري من أهل العلمكما نص على ذلك ك

هل جيوز مساحة الشيخ للحاج أن يؤخر رمي مجار اليوم األول           : س
   )١(من أيام التشريق واليوم الثاين إىل اليوم الثالث؟

السنة أن يرمي اجلمار الثالث يف اليوم احلادي عشر والثاين عشر           : ج
 باألوىل اليت تلي     يبدأ ،يومي كل مجرة بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة        

   فريميها بسبع حصيات يكرب ،مسجد اخليف
                                                

بالسليل وأجاب عنه مساحته يف يومي الـسبت   ) اجلزيرة(قدمة من مكتب جريدة      من ضمن األسئلة امل    )١(
  هـ ١/١٢/١٤١٨، واألحد ٣٠/١١



  

 - ٣٧٦ - 
 

 مث يرفع يديه مستقبالً القبلة      ، مث يتقدم فيجعلها عن يساره     ،مع كل حصاة  
 مث يتقـدم    ، مث يرمي الوسطى بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة         ،ويدعو

 مث يرمـي اجلمـرة      ،فيجعلها عن ميينه ويرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو       
 وهي مجرة العقبة بسبع حصيات يكرب مع كل         ،وهي اليت تلي مكة    ،الثالثة
 هذا هو املشروع الذي فعله النيب صلى اهللا عليه          . وال يقف عندها   ،حصاة

 مث  ،وسلم ومن أخر الرمي إىل اليوم الثالث ورتبه مبتـدئاً بـاليوم األول            
 لكنـه قـد خـالف    ، مث اليوم الثالث أجزأه ذلك وليس عليه شيء    ،الثاين
   . كالرعاة واملرضى، إال من كان له عذر.السنة

 ،هل جيوز للحاج رمي مجار أيام التشريق كلها يف يوم واحـد           : س
سواء كان ذلك اليوم هو أول يوم من أيام التشريق أو كان النحر             

 مث يبيت يف مىن اليومني أو       ،مثالً أو أكان آخر يوم من أيام التشريق       
رمى مجيع اجلمـار يف يـوم        حيث إنه قد     ،األيام الثالثة بدون رمي   

 أم أنه البد من ترتيب رمي األيام كل         ؟ فهل يصح رميه هذا    ،واحد
 نرجـو توضـيح     ؟يوم على حدة حىت ينتهي من رمي األيام الثالثة        

   )١(؟ذلك مع ذكر الدليل

   وجيب يف يوم ،رمي اجلمار من واجبات احلج: ج

                                                
  هـ ١/١٢/١٤١٦ يف ١٥٣٨العدد ) الدعوة( نشر يف جملة )١(
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ني األولني مـن أيـام       ويف اليوم  ،العيد وأيام التشريق الثالثة لغري املتعجل     
 لفعل النيب صـلى اهللا      ؛ ويرمي عن كل يوم بعد الزوال      ،التشريق للمتعجل 
 إال يوم العيد فكله وقـت       )١())خذوا عين مناسككم  (( :عليه وسلم وقوله  

 واألفضل أن يكون بعد طلوع الشمس إال أهل األعذار فلهم الرمي            ،رمي
 ،قدمي رمي اجلمار قبل وقته     وال جيوز ت   ،ليالً بعد نصف الليل من ليلة النحر      

أما التأخري فيجوز عند احلاجة الشديدة كالزحام عند مجع من أهل العلـم             
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رخص هلم بـأن يرمـوا    ؛قياساً على الرعاة  

رمي يومني يف اليوم الثاين منهما وهو الثاين عشر ويرتب ذلك بالنية أوهلا              
 ويكـون   ، مث الثاين مث الثالث إن مل يتعجـل        يوم العيد مث رمي اليوم األول     

   . واهللا أعلم،طواف الوداع بعد ذلك

  

  حكم من رمى الجمار دون ترتيب جهالً -٢١٥

 ، ويف آخر يوم رجم الكبري قبل الصغري       ،رجل حج العام املاضي   : س
   )٢(؟فماذا عليه

  
                                                

   ١٢٩٧باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم ) احلج( رواه بنحوه مسلم يف )١(
  هـ ١٤٠٢وجهة لسماحته يف احملاضرة اليت ألقاها يف مىن يوم التروية سنة  من ضمن األسئلة امل)٢(
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 ألنـه قـد     ؛نرجو أال يكون عليه شيء ألجل اجلهل أو النسيان        : ج
 ، لكنه نسي أو جهل الترتيب     ،ود وهو رمي اجلمرات الثالث    حصل املقص 

 )١(﴾ربنا الَ تؤاِخذْنا ِإن نِسينا أَو أَخطَأْنـا       ﴿ :وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل    
 )٢())قد فعلت (( :وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا قال           

نسيه أو ذكر قبل فوات      ولكن من    .واملعىن أن اهللا قد أجاب دعوة املؤمنني      
  الوقت لزمه رمي الثانية مث مجرة العقبة حىت حيصل بذلك الترتيب 

  

  حكم من رمى الشاخص -٢١٦

رميت اجلمرات وكانت يف العمود اليت يف وسط الـدائرة ومل           : س
   )٣(؟ هذا يف اجلمرة الكربى فما احلكم،أدر هل سقطت بالداخل أم ال

  

                                                
   ٢٨٦ سورة البقرة ، اآلية )١(
   ١٢٦باب بيان أن اهللا سبحانه مل يكلف إال ما يطاق برقم ) اإلميان( رواه مسلم يف )٢(
  هـ ٢٥/١٢/١٤١٨ من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف دروس يف املسجد احلرام يف )٣(
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ى سقط يف احلوض أو يغلب علـى        البد أن يعلم احلاج أن احلص     : ج
 أما إذا كان ال يعلم وال يغلب على ظنه فإن عليه اإلعـادة يف               ،ظنه ذلك 

 وإذا مضى وقت الرمي ومل يِعد فعليه دم يذحبـه يف مكـة              ،وقت الرمي 
 ألنه يف حكم التارك للرمي والبد أن يتحقق وجـود احلـصى يف    ؛للفقراء
 وإذا مل   ، يف احلـوض فقـط      أما الشاخص فال يرمى وإمنا الرمي      ،احلوض

 أما إذا كان    ،يغلب على ظنه أنه وقع يف احلوض فعليه دم إذا مل يكن أعاده            
  .يف وقت الرمي فيعيد وال شيء عليه

 والرمـي إذا   ،والدم ذبيحة تذبح يف مكة للفقراء مع التوبة واالستغفار        
   .فات وقته ال يقضى بعد اية غروب مشس الثالث عشر

  

  ي فعليه دم من ترك الرم-٢١٧

يف احلج املاضي رمت زوجيت اجلمرة األوىل والبـاقي قمـت           : س
 فهـل يـصح     ،بالرمي عنها خوفاً من الزحام ومل يكن هناك زحام        

   )١(؟حجها واحلال ما ذكر

  احلج صحيح وعليها دم عن ترك الرمي يذبح يف : ج
                                                

  أجاب عنه مساحته . . ع. ؤال موجه من السائل م س)١(



  

 - ٣٨٠ - 
 

   .مكة ويوزع بني الفقراء

من الغنم جيـزئ يف      أو رأس    ، أو سبع بقرة   ،والدم الواجب سبع بدنة   
   . أو ثين من املعز،األضحية وهو جذع ضأن

  التوكيل في الرمي لمن معها أطفال -٢١٨

حججت يف العام املاضي وهللا احلمد وقد رميت اجلمرات عـن     : س
 ،زوجيت ومل تكن حامالً وال مريضة وكان معنا أربعة أطفال صـغار     

 يل أم أا  شاهدت الزحام فلم أرها تستطيع الرمي فهل جيوز التوك        
   )١(؟ وماذا عليها اآلن؟تركت واجباً

إذا كان احلال كما ذكرمت فال شيء عليها إذا كانت قد وكلتـك         : ج
 ألن تعاطيها الرمي مع األطفال فيه خطر عظيم عليهـا وعلـى             ؛يف ذلك 
   .األطفال

  الحكمة من رمي الجمرات -٢١٩

  ما احلكمة من رمي اجلمرات واملبيت يف مىن : س

                                                
  ) نور على الدرب( من برنامج )١(
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   )١(؟ إيضاح احلكمة من ذلك ولكم الشكر نأمل من فضيلتكم،امثالثة أي

على املسلم طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم واتباع الشرع وإن           : ج
 فاهللا أمرنا أن نتبع ما جاء به الرسول صـلى اهللا عليـه              ،مل يعرف احلكمة  

 ،)٢(﴾ ربكُم اتِبعواْ ما أُنِزلَ ِإلَيكُم من    ﴿ : قال تعاىل  ،وسلم وأن نتبع كتابه   
 : وقال سبحانه  ،)٣(﴾وهذَا ِكتاب أَنزلْناه مبارك فَاتِبعوه    ﴿ :وقال سبحانه 

ومـا آتـاكُم    ﴿ : وقال عز وجـل    ،)٤(﴾أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ   ﴿
 فاحلمد   فإن عِرفت احلكمة   .)٥(﴾الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     

 وكل ما   ، وكل ما شرعه اهللا هو حلكمة      ، وإن مل تعرف فال يضر ذلك      ،هللا
 فرمي اجلمار واضح بأنـه      ، سواء علمناها أو جهلناها    ،ى عنه هو حلكمة   

 واملبيت يف مىن اهللا أعلـم حبكمتـه         ،إرغام للشيطان وطاعة هللا عز وجل     
 مـىن   سبحانه وتعاىل ولعل احلكمة يف ذلك تسهيل الرمـي إذا بـات يف            

  ليشتغل بذكر 

                                                
  هـ ٢٥/١٢/١٤١٨ من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف دروس يف املسجد احلرام يف )١(
   ٣ سورة األعراف ، اآلية )٢(
   ١٥٥ سورة األنعام ، اآلية )٣(
   ٥٩ سورة النساء ، اآلية )٤(
   ٧  سورة احلشر ، اآلية)٥(
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اهللا ويستعد للرمي يف وقته لو شاء الذهاب يف الوقت احملدد للرمي حسبما             
 فلرمبا تأخر عن الرمي ورمبا فاته ورمبا شغل بشيء لو مل يبت             ،يتناسب معه 

   . واهللا جل وعال أعلم باحلكمة سبحانه وتعاىل يف ذلك.مبىن
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   دعوة لعدم-٢٢٠
  )١(التعجل في رمي الجمرات

ا مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عـام اململكـة               دع
ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام إلدارة البحوث العلمية واإلفتـاء           
حجاج بيت اهللا احلرام إىل أن ال يتعجلوا يف رمي اجلمرات وأن يبتعـدوا              

ـ       ؛عن الزحام والرفق ببعضهم البعض     ه وال   ألن املسلم أخو املسلم ال يظلم
   .يؤذيه

حث فيها مساحته اجلميع    ) اليوم(جاء ذلك يف إجابة مساحته عن سؤال        
 وبني مساحتـه أن رمـي       ،على ضرورة التراحم والتعاطف وعدم اإليذاء     

خذوا (( : وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،اجلمرات من واجبات احلج   
مرة إذا   إن الواجب على كل حاج أن يرمي اجل        : وقال )٢())عين مناسككم 

 ومثـل   ،استطاع إال إذا كان عاجزاً وكبري السن فإنه يوكل من يرمي عنه           
   واملشروع للمؤمنني عدم التزاحم والرفق ،الطفل يرمي عنه وليه

                                                
  هـ ١٣/١٢/١٤١٦ نشر يف جريدة اليوم يف يوم الثالثاء )١(
   ١٢٩٧باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً برقم ) احلج( رواه بنحوه مسلم يف )٢(
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 ألن املسلم أخو املسلم     ؛ كل واحد يرفق بأخيه فال يظلمه      ،ببعضهم البعض 
ه أن يتـأخر     وإذا شق عليه الرمي يف أول الزوال فعلي        ،ال يظلمه وال يؤذيه   

ويرمي يف العصر أو يف الليل واحلمد هللا كله رمي إىل طلوع الفجـر مـن       
 ويوم العيد كله رمي ويوم احلادي عـشر والثـاين           .الزوال إىل آخر الليل   

   .عشر يرمي بعد الزوال إىل آخر الليل

واختتم مساحته تصرحيه سائالً اهللا سبحانه وتعاىل التوفيـق واهلدايـة           
   .لكافة املسلمنيحلجاج بيت اهللا و
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  المراد باليومين للمتعجل -٢٢١

بعض الناس ميكثون مبىن ليلة واحدة وهي ليلة احلادي عـشر           : س
 ،ويرمون الثاين عشر يف يوم احلادي عشر ويظنون أم قد مكثوا يومني           

 فيقولون حنن قد    ،وذلك ألم حيسبون يوم العيد يوماً من أيام التشريق        
واليوم الثاين الذي بعده وهو يوم احلـادي        ) لنحريوم ا (رمينا يوم العيد    

 : ويقولون إن هذين يومان استناداً إىل اآلية الكرمية يف قوله تعاىل           ،عشر
 وبذلك يغادرون مىن يوم احلادي      )١("فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه      "

 ،عشر بعد أن يكونوا قد رموا اليوم الثاين عشر يف يوم احلادي عـشر             
 وهـل   ؟ فهل هذا جيوز شـرعاً     ،م الثاين عشر يف مىن    ويتركون بيات يو  

يصح لإلنسان أن حيسب يوم العيد من اليومني أم أم قد رمـوا يـوم               
 نرجـو توضـيح     ؟الثاين عشر يف يوم احلادي عشر مث انصرفوا من مىن         

   )٢(؟ذلك مع ذكر الدليل

  

                                                
   ٢٠٣ سورة البقرة ، اآلية )١(
  هـ ١/١٢/١٤١٦ اخلميس ١٥٣٨العدد ) الدعوة( نشر يف جملة )٢(
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املراد باليومني اللذين أباح اهللا جل وعال للمتعجل االنصراف من          : ج
 ، ألن يوم العيد يوم احلج األكرب      ؛ مها ثاين وثالث العيد    . بعد انقضائهما  مىن

 وهي حمل رمي اجلمرات وذكر      ،وأيام التشريق هي ثالثة أيام تلي يوم العيد       
 ، فمن تعجل انصرف قبل غروب الشمس يوم الثاين عـشر          ،اهللا جل وعال  

لرمي يف  ومن غربت عليه الشمس يف هذا اليوم وهو يف مىن لزمه املبيت وا            
 وهذا هو الذي فعله الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم        .اليوم الثالث عشر  

 واملنصرف يف اليوم احلادي عشر قد أخل مبا جيب عليـه مـن              ،وأصحابه
 أما تركه املبيت يف مىن ليلة الثـاين         . فعليه دم يذبح يف مكة للفقراء      ،الرمي

ما حصل منه   عشر فعليه عن ذلك صدقة مبا يتيسر مع التوبة واالستغفار ع          
 وإن فدى عن ذلك كان أحوط ملا فيه من          ،من اخللل والتعجل يف غري وقته     

 ألن بعض أهل العلم يرى عليه دماً بترك ليلة واحدة           ؛اخلروج من اخلالف  
   .من ليليت احلادي عشر والثاين عشر بغري عذر شرعي

  

  وقت النفر من منى -٢٢٢

   )١(؟مىت يبدأ احلاج بالنفري من مىن: س
                                                

يف ) الريـاض (هــ ، ويف جريـدة   ١٢/١٢/١٤١١ يف  ٩٨٦٩عـدد   ال) النـدوة ( نشر يف جريدة     )١(
  هـ ٧/١٢/١٤١٨يف ) عكاظ(هـ ، ويف جريدة ١١/١٢/١٤١٦



  

 - ٣٨٧ - 
 

دأ احلاج بالنفري من مىن إذا رمى اجلمرات يوم الثاين عشر بعـد             يب: ج
   .الزوال فله الرخصة أن يرتل من مىن

وإن تأخر حىت يرمي اجلمرات يف اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهـو             
   .أفضل

 وبعد رمي اجلمرات لليوم الثاين عـشر        ،مجاعة يف وقت احلج   : س
خلروج إال بعد غـروب      ولكن مل يستطيعوا ا    ،نووا اخلروج من مىن   

 نظراً للزحام فهل يلزمهم املبيت ألداء الرمي مـن          ،الشمس بوقت 
   )١(؟غد

إذا كان الغروب أدركهم وقد ارحتلوا فليس عليهم مبيت وهم يف           : ج
 ، أما إن أدركهم الغروب قبـل أن يرحتلـوا         ،حكم النافرين قبل الغروب   

 وأن يرمـوا    ،ث عشرة  أعين ليلة ثال   ،فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة     
 ؛ مث بعد ذلك ينفرون مىت شـاءوا ،اجلمار بعد الزوال يف اليوم الثالث عشر   

ألن الرمي الواجب قد انتهى يف اليوم الثالث عشر وليس عليهم حـرج يف          
  املبيت يف مىن أو مكة وال رمي عليهم بعد رمي 

                                                
وأجـاب عنـها مساحتـه يف       . ح  . ع  .  من ضمن األسئلة املوجهة لـسماحته مـن الـسائل س           )١(

  هـ ٢٠/٩/١٣٩٥
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مينحنا  وأسأل اهللا أن     . أو يف مىن   ،اليوم الثالث عشر سواء باتوا يف مكة      
 والـسالم علـيكم     . إنه جواد كرمي   ، والثبات عليه  ،وإياكم الفقه يف دينه   
   .ورمحة اهللا وبركاته
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   حكم طواف الوداع-٢٢٣

  

هل طواف الوداع واجب على من أراد اخلروج من مكـة           : س
  ) ١(؟املكرمة يف أي حالة أو مستحب أو سنة

لـصحيح أنـه    وا،طواف الوداع يف وجوبه خالف بني العلمـاء  : ج
 لقول النيب صلى اهللا عليه      ؛واجب يف حق احلاج ومستحب يف حق املعتمر       

ال ينفرن أحد منكم حىت يكون آخر عهده         ":وسلم للناس يف حجة الوداع    
 ويف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنـهما  ، رواه مسلم  )٢(" بالبيت  
  ف أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خف ":أنه قال

                                                
لعلمية واإلفتاء والدعوة    فتوى صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث ا            )١ (

  واإلرشاد
   ١٣٢٧باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم ) احلج( رواه مسلم يف )٢(

  باب صفة الحج والعمرة
  طواف الوداع) ١٠(
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 وبذلك تعلم حكم طواف الوداع من هذين احلديثني         )١("عن املرأة احلائض  
 واحلائض ال وداع عليهـا      . ألا حج أصغر   ؛الشريفني والعمرة تشبه احلج   

   . واهللا املوفق. ألا مثله يف احلكم؛وهكذا النفساء

  

   طواف الوداع خاص بالمسافر إلى أهله- ٢٢٤

د ذلك لزيارة أقربائه خـارج      إذا أدى احلاج العمرة وخرج بع     : س
  )٢(؟ وهل عليه شيء يف ذلك؟ هل يلزمه طواف الوداع،احلرم

ليس على املعتمر وداع إذا أراد اخلروج خارج احلرم يف ضواحي           : ج
 لكن مىت أراد السفر إىل أهله أو غري أهله شـرع لـه   ،مكة وهكذا احلاج  

 اهللا عنـهم     وقد خرج الصحابة رضي    ، وال جيب عليه لعدم الدليل     ،الوداع
وأرضاهم الذين حلوا من عمرم إىل مىن وعرفات ومل يؤمروا بطـواف            

   أما .الوداع

                                                
باب وجوب طواف   ) احلج( ، ومسلم يف     ١٧٥٥باب طواف الوداع برقم     ) احلج( رواه البخاري يف     )١(

   ١٣٢٨الوداع وسقوطه عن احلائض برقم 
  هـ ١٤١٢مجادى األوىل عام ) الة العربية( ، ويف ١٣٠ ص ١ج) الدعوة( نشر يف كتاب )٢(
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احلاج فيلزمه طواف الوداع عند مغادرته مكة مسافراً إىل أهله أو غري أهله             
أمر الناس أن يكون آخـر عهـدهم         ":لقول ابن عباس رضي اهللا عنهما     

 وقوله أمر النـاس     ،تفق عليه  م )١("يت إال أنه خفف عن املرأة احلائض      بالب
 وهلذا جـاء يف الروايـة       ،يعين بذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرهم        

 :األخرى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             
 . رواه مـسلم   )٢())ال ينفرن أحد منكم حىت يكون آخر عهده بالبيت          ((

ليهـا وداع ال يف احلـج وال يف   ومن هذا احلديث يعلم أن احلائض ليس ع  
   . ألا مثلها يف احلكم عند أهل العلم، وهكذا النفساء،العمرة

  

 وكل سنة أذهب إىل مكـة مـع         ،أنا مقيم وأعمل يف الرياض    : س
 وشاء اهللا أن مت يل احلج وحدي فأرسلت زوجيت وأوالدي           ،عائليت

 وعندما انتهيت من احلج قمـت بطـواف         ،إىل بيت أهلها يف جدة    
   فهل جيوز يل الذهاب إىل جدة .فاضة والسعي مث نزلت إىل مكةاإل

                                                
باب وجوب طواف   ) احلج( ، ومسلم يف     ١٧٥٥باب طواف الوداع برقم     ) احلج( رواه البخاري يف     )١(

  ١٣٢٨الوداع وسقوطه عن احلائض برقم 
 ) .١٣٢٧(باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم ) احلج(رواه مسلم يف ) ٢(
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إلحضار زوجيت وأوالدي واجللوس يف مكة      ) دون طواف الوداع  (
   )١(؟إىل حني السفر إىل الرياض حيث إقاميت وعملي

جيوز لك الذهاب إىل جدة إلحضار أهلك إىل مكة قبل طـواف            : ج
 حـىت ترمـي   ،ف وداع وليس عليك طـوا ،اإلفاضة والسعي يف أيام مىن  

 فإذا أردت اخلروج إىل جدة أو غريها        ،اجلمار يوم الثاين عشر بعد الزوال     
   .فعليك أن تطوف للوداع إذا كنت قد طفت طواف اإلفاضة والسعي

 فال حرج أن تذهب إىل جدة       ،أما إذا كنت مل تطف اإلفاضة ومل تسع       
ل مـا    ألنك واحلا  ؛ وليس عليك طواف وداع    ،إلحضار زوجتك إىل مكة   

 وطواف الوداع إمنا جيب بعد إمتام مناسك احلـج إذا         ،ذكر مل تكمل احلج   
 :أراد احلاج السفر إىل بلده أو إىل غريه؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم              

 أخرجه مسلم يف    )٢())ال ينفرن أحد منكم حىت يكون آخر عهده بالبيت        ((
يكون آخـر   أمر الناس أن     ": ولقول ابن عباس رضي اهللا عنهما      ،صحيحه

  عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة 

                                                
  ) الدعوة(ن األسئلة املوجهة لسماحته من جملة  من ضم)١(
   ١٣٢٧باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم ) احلج( رواه مسلم يف )٢(
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 والنفساء مثل احلائض ليس عليهما طواف       . متفق على صحته   )١("احلائض
   .وداع

   )٢(؟هل على أهل مكة طواف وداع خالف طواف اإلفاضة: س

   .ليس على أهل مكة طواف وداع: ج

  

   من ترك طواف-٢٢٥
  الوداع فعليه دم مع التوبة واالستغفار

 وهل جيوز للحاج أن يوكـل  ،ا حكم من ترك طواف الوداع    م: س
   )٣(؟أحداً عنه بذلك

 وعليه دم يذبح يف     ،من ترك طواف الوداع عليه التوبة واالستغفار      : ج
  مكة املكرمة ويطعم فقراءها مع التوبة 

                                                
باب وجوب طواف   ) احلج( ، ومسلم يف     ١٧٥٥باب طواف الوداع برقم     ) احلج( رواه البخاري يف     )١(

  ١٣٢٨الوداع وسقوطه عن احلائض برقم 
أجـاب عنـه مساحتـه يف       . ص  . ب. ملوجهـة لـسماحته مـن الـسائل ب         من ضمن األسئلة ا    )٢(
  هـ ٣/١١/١٤١٣
  هـ ١٠/١٢/١٤١٨ يوم الثالثاء ١١٥٥١العدد ) عكاظ( نشر يف جريدة )٣(
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   . وان يطوف بنفسه، وليس له التوكيل،واالستغفار

 ورجعنـا إىل    ،قبل سبع سنني حججنا وتركنا طواف الـوداع       : س
   )١(جدة فهل حجنا صحيح، ماذا يلزمنا؟

 ألن الرسول صلى اهللا     ؛ ولكن أسأمت يف ترك الوداع     ،احلج صحيح : ج
ال ينفرن أحـد  (( :عليه وسلم أمر احلاج بالوداع قال صلى اهللا عليه وسلم   

 وهذا خطاب للحجاج يـشمل      ،)٢())منكم حىت يكون آخر عهده بالبيت     
سواء يف جـدة أو     – على مجيع أهل البلدان       فالواجب ،أهل جدة وغريهم  

 وقد تسامح بعض العلمـاء يف هـذا       ، أن يودعوا البيت   -الطائف وغريهم 
 وقـالوا إنـه ال   ،بالنسبة ملن مرتله دون مسافة قصر كأهل حبرة وأشباههم  

 واألحوط لكل من كان خارج احلرم أن يـودع إذا انتـهى             ،وداع عليه 
 فالواجـب علـيهم أن      ،الطائف وهكذا أهل    ، وأهل جدة بعيدون   ،حجه

 وعليهم دم يذبح يف مكة      ، ألم يشملهم احلديث   ؛يودعوا قبل أن خيرجوا   
عن كل واحد منهم ترك طواف الوداع توزع على الفقراء شاة أو سـبع              

   . أو سبع بقرة،بدنة

  

                                                
  هـ ١٤٠٩العدد التاسع عام ) التوعية اإلسالمية يف احلج( نشر يف جملة )١(
   ١٣٢٧ائض برقم باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احل) احلج( رواه مسلم يف )٢(
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هل جيوز للحاج أن يسافر إىل جدة دون أن يطـوف طـواف           : س
   )١(؟ وما الذي يلزم من فعل ذلك؟الوداع

 ؛ال جيوز للحاج أن ينفر من مكة بعد احلج إال بعد طواف الوداع            : ج
ال ينفرن أحد منكم حىت يكون آخـر        (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

ابـن عبـاس    حديث  يف الصحيحني من    و ، رواه مسلم  )٢())عهده بالبيت 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيـت إال أنـه    ":رضي اهللا عنهما قال  

 وال ألهل الطـائف وال      ، فال جيوز ألهل جدة    )٣("ف عن املرأة احلائض   خف
 فمن سافر قبل الـوداع    ،غريهم اخلروج من مكة بعد احلج إال بعد الوداع        

 ولكن هـذا  ، وقيل يف ذلك أقوال أخرى    ، لكونه ترك واجباً   ؛فإن عليه دماً  
جع  وقال بعض أهل العلم لو ر     .هو الصواب عند أهل العلم يف هذه املسألة       

 ، ولكن هذا فيـه نظـر      ،بنية طواف الوداع أجزأه ذلك وسقط عنه الدم       
  واألحوط 

                                                
  هـ ٥/١٢/١٤٠٤العدد الثامن يف ) التوعية اإلسالمية يف احلج( نشر يف جملة )١(
   ١٣٢٧باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم ) احلج( رواه مسلم يف )٢(
باب وجوب طواف   ) احلج( ، ومسلم يف     ١٧٥٥باب طواف الوداع برقم     ) احلج( رواه البخاري يف     )٣(

  ١٣٢٨قوطه عن احلائض برقم الوداع وس
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للمؤمن ما دام سافر مسافة قصر ومل يودع البيت فإن عليه دماً جيـرب بـه            
   .حجه

 وإن خـرج    ،هل جيوز اخلروج إىل جدة بعد احلج بدون وداع        : س
   )١(ومل يودع فما احلكم؟

   :داع فيه تفصيلاخلروج بعد احلج إىل جدة بدون و: ج

 ؛أما من كان من سكان جدة فليس هلم اخلروج إال بوداع بدون شك            
ال ينفرن  (( : وهو قول النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،لعموم احلديث الصحيح  

 وقـول ابـن     ، رواه مسلم  )٢())أحد منكم حىت يكون آخر عهده بالبيت      
إال أنـه  يت  أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالب       ":عباس رضي اهللا عنهما   
   . متفق عليه)٣("خفف عن املرأة احلائض

 ألا حمل إقامته    ؛وأما من خرج إليها حلاجة وقصده الرجوع إىل مكة        
 واألقرب أنه ال ينبغي لـه اخلـروج إال          ، فهذا فيه نظر وشبهة    ،أيام احلج 

  بوداع عمالً بعموم احلديث 
                                                

أجاب عنه مساحته عندما كـان نائبـاً        . ع  . ع.  من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من السائل ع        )١(
  لرئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

   ١٣٢٧باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم ) احلج( رواه مسلم يف )٢(
باب وجوب طواف   ) احلج( ، ومسلم يف     ١٧٥٥اب طواف الوداع برقم     ب) احلج( رواه البخاري يف     )٣(

  ١٣٢٨الوداع وسقوطه عن احلائض برقم 
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ليهـا مـرة    ويكفيه هذا الوداع عن وداع آخر إذا أراد اخلروج إ       ،املذكور
 لكن إذا أراد اخلروج إىل بـالده      ، لكونه قد أتى بالوداع املأمور به      ؛أخرى

   .فاألحوط له أن يودع مرة أخرى للشك يف إجزاء الوداع األول
   :أما من ترك الوداع ففيه تفصيل

 لكونه ترك نـسكاً     ؛ فاألقرب أن عليه دماً    ،فإن كان من النوع األول    
ن ترك نـسكاً أو نـسيه       م ": اهللا عنهما   وقد قال ابن عباس رضي     ،واجباً

 فهذا األثر هو عمدة من أوجب الدم يف سـائر واجبـات         )١("فليهرق دماً 
 ، وقد روي مرفوعاً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم         ، وهو أثر صحيح   ،احلج

 ألن مثل هذا احلكـم      ؛ واألقرب أنه يف حكم الرفع     ،ولكن املوقوف أصح  
   . واهللا سبحانه وتعاىل أعلم،رأيهيبعد أن يقوله ابن عباس من جهة 
 وهو الذي خرج إىل جد أو الطائف أو         :وأما إن كان من النوع الثاين     

حنومها حلاجة وليسا بلده وإمنا خرج إليهما حلاجة عارضة ونيته الرجـوع            
 فهذا ال يظهر يل لزوم الـدم        ،إىل مكة مث الوداع إذا أراد اخلروج إىل بلده        

   .تياط فال بأس، واهللا أعلم فإن فدى على سبيل االح،له
 وأكملنا مجيـع    ،حنن من سكان جدة قدمنا العام املاضي للحج       : س

   فقد أجلناه ،املنسك ما عدا طواف الوداع

                                                
 ويف باب ما يفعل من نسي من نسكه شـيئاً  ٩٠٥باب التقصري برقم ) احلج( رواه مالك يف املوطأ يف    )١(

   ٩٥٧برقم 
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 هل حجنـا    ، وبعد أن خف الزحام عدنا     ،إىل اية شهر ذي احلجة    
   )١(؟صحيح

إذا حج اإلنسان وأخر طواف الوداع إىل وقـت آخـر فحجـه             : ج
 فـإذا كـان يف      ،يطوف للوداع عند خروجه من مكة      وعليه أن    ،صحيح

خارج مكة كأهل جدة وأهل الطائف واملدينة وأشباههم فليس له الـنفري            
 ؛حىت يودع البيت بطواف بسبعة أشواط حول الكعبة فقط ليس فيه سعي           

   .ألن الوداع ليس فيه سعي بل طواف فقط

يـذبح يف  فإن خرج ومل يودع البيت فعليه دم عند مجهور أهل العلم           
 هذا هـو    ، وحجه صحيح كما تقدم    ،مكة ويوزع على الفقراء واملساكني    

 فاحلاصل أن طواف الوداع نسك واجب يف        ،الذي عليه مجهور أهل العلم    
 : وقد ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال          ،أصح أقوال أهل العلم   

 ،مداً وهذا نسك تركه اإلنسان ع     )٢("ن ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً      م"
 وكونه يرجـع بعـد      ،فعليه أن يريق دماً يذحبه يف مكة للفقراء واملساكني        

 واهللا  ، وهذا هو األرجـح عنـدي      ، هذا هو املختار   ،ذلك ال يسقطه عنه   
   .أعلم

                                                
  هـ ٥/١٢/١٤٠٤العدد الثامن يف ) التوعية اإلسالمية يف احلج( نشر يف جملة )١(
 ويف باب ما يفعل من نسي من نسكه شـيئاً  ٩٠٥باب التقصري برقم ) احلج( رواه مالك يف املوطأ يف    )٢(

  ٩٥٧برقم 
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   حكم من سافر ولم يكمل طواف الوداع-٢٢٦

 ولكنها طافت ثالثة    ،امرأة كبرية يف السن عليها طواف وداع      : س
ي نظراً لتعبها وشدة الزحام يف احلـج وقـرب          أشواط ومل تتم الباق   

   . جزاكم اهللا خرياً)١(؟ فماذا جيب عليها.وقت سفرها بالطائرة

 ولو  ، أن يطوف الطواف الواجب    ،على كل حمرم باحلج أو العمرة     : ج
 ، وهكذا السعي  ، وليس له ترك الطواف وال شيء منه       ،حمموالً أو يف عربة   
 وملا ثبت عن أم سـلمة  .)٢(﴾ه ما استطَعتم فَاتقُوا اللَّ ﴿ :لقول اهللا سبحانه  

 أا اشتكت للنيب صلى اهللا عليه وسـلم عجزهـا عـن             ،رضي اهللا عنها  
 وإذا سافر الرجـل     ،الطواف ماشية ملرضها فأمرها أن تطوف وهي راكبة       

واملرأة ومل يطف طواف الوداع بعد احلج فعليه التوبة إىل اهللا سبحانه مـع              
 تذبح يف مكة توزع على الفقراء وجيزئ فيها ما جيزئ            وهي ذبيحة  ،الفدية

 واهللا ويل   . أو سبع بقـرة    ، وهو رأس من الغنم أو سبع بدنة       ،يف األضحية 
   .التوفيق

                                                
  ) الدعوة( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من جملة )١(
   ١٦ سورة التغابن ، اآلية )٢(
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 وعند طواف الوداع كان حاهلا ال       ،حجت والديت عن والدها   : س
 فقال هلا بعضهم ال     ،يساعد على إمتامه بسبب شدة الزحام واملرض      

 وفعلت ذلك معتمدة علـى      ،ءة الفاحتة لوالدها  تطويف وتكتفي بقرا  
 فهل جيزئ أن أطوف عنها اآلن طواف وداع أم          ،فتوى هذا اجلاهل  

   )١(؟ال

 وطواف الوداع واجب وال جتزئ عنـه        ،هذه فتوى باطلة وغلط   : ج
 ، ألنـه واجـب  ؛ وعليها دم عن ترك الوداع،الفاحتة بل هذا جهل صرف  

 فإنـه   ، يتمكن من أدائه وسـافر     والواجب يفدى بدم إذا تركه احملرم ومل      
 ،يفديه بدم يذبح مبكة ويوزع بني الفقراء بدالً عن تركه طواف الـوداع            

   . واهللا ويل التوفيق،وال جيزئ طوافك عنها

  

   وداع الحائض والنفساء-٢٢٧

   )٢(؟كيف يتم وداع احلائض والنفساء: س

   ملا ثبت عن ابن ؛ليس على احلائض والنفساء وداع: ج
                                                

  هـ ١٤٠١العدد التاسع عام ) التوعية اإلسالمية يف احلج( نشر يف جملة )١(
   ١٣٧اجلزء األول ص ) الدعوة( نشر يف كتاب )٢(
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أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال         ": اهللا عنهما قال   عباس رضي 
 والنفساء يف حكمها عند أهل      ، متفق عليه  ،)١("ن املرأة احلائض  أنه خفف ع  

   .العلم

  

   التأخر اليسير عن-٢٢٨
  السفر بعد طواف الوداع يعفى عنه

 وعندما أخـذت طـواف      ،حججت العام املاضي واحلمد هللا    : س
 ولظـرف   ، بعد صالة العشاء خرجت    .اعةالوداع قبل املغرب بس   

 أرجو التوجيه جـزاكم     )٢(؟ فهل يلزمين شيء   ،غري مقصود تأخرت  
   .اهللا خرياً

  :  وبعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،احلمد هللا: ج

ال (( :فقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال للحجاج           
  ينفرن أحد منكم حىت يكون آخر عهده 

                                                
باب وجوب طواف   ) احلج( ، ومسلم يف     ١٧٥٥باب طواف الوداع برقم     ) احلج( رواه البخاري يف     )١(

  ١٣٢٨الوداع وسقوطه عن احلائض برقم 
  الشريط الثاين ) نور على الدرب( من برنامج )٢(
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 : وقال ابن عباس رضي اهللا عنـهما    ، خرجه مسلم يف صحيحه    )١())بالبيت
 إال أنـه خفـف عـن املـرأة          أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت      "

   . متفق عليه)٢("احلائض

  يعين أمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم فال جيوز           -" أمر الناس  ":وقوله
 ،فر إىل بلـده   للحاج أن خيرج من مكة إال بعد طواف الوداع إذا أراد الس           

 وإذا ودع قبل الغروب مث جلس بعد املغرب حلاجة أو           ،أو إىل بالد أخرى   
 فاملدة يسرية يعفـى     ،لسماع الدرس أو ليصلي العشاء فال حرج يف ذلك        

   .عنها

وقد طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع طواف الـوداع             
عليـه الـصالة     مث صلى بالناس الفجر مث سافر بعد ذلـك           ،يف آخر الليل  

 وإذا كنت سافرت بعـد      ، فالتخلف اليسري يعفى عنه يف الوداع      .والسالم
 أما إن كنت أقمت إقامة طويلة فينبغي لك أن          ،العشاء فال حرج يف ذلك    

 وإن كنت مل تعد طواف الوداع فال حرج عليك إن           ،تعيد طواف الوداع  
   ألن املدة ؛شاء اهللا

                                                
   ١٣٢٧اع وسقوطه عن احلائض برقم باب وجوب طواف الود) احلج( رواه مسلم يف )١(
باب وجوب طواف   ) احلج( ، ومسلم يف     ١٧٥٥باب طواف الوداع برقم     ) احلج( رواه البخاري يف     )٢(

  ١٣٢٨الوداع وسقوطه عن احلائض برقم 



  

 - ٤٠٣ - 
 

تفرة إن شاء اهللا من أجـل اجلهـل         وإن كان فيها بعض الطول إال أا مغ       
   .بواجب املبادرة واملسارعة إىل اخلروج بعد طواف الوداع

  

   التأخر إلى ما بعد-٢٢٩
  ذي الحجة ال يؤثر على طواف الوداع

حججت هذا العام وسأتأخر يف العودة إىل ما بعد ذي احلجـة            : س
هل هذه اإلقامة الطويلة بعد احلج ال تؤثر على طـواف الـوداع             

   )١(.كم اهللا خرياًجزا

 ألن طواف الوداع إمنا يشرع عند عزم احلـاج      ؛هذه املدة ال تؤثر   : ج
خياطب احلجاج  – لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        ؛على اخلروج من مكة   

ال ينفرن أحد منكم حـىت يكـون آخـر عهـده      (( :-يف حجة الوداع    
 ولقول ابـن عبـاس رضـي اهللا         . أخرجه مسلم يف صحيحه    )٢())بالبيت
  أمر الناس  ":عنهما

                                                
  هـ ٢٥/١٢/١٤١٨ من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد درس ألقاه يف املسجد احلرام يف )١(
  ١٣٢٧ وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم باب) احلج( رواه مسلم يف )٢(
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  أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املـرأة             - يعين احلاج    –
 ومن هذا احلديث يعلم أن احلائض لـيس عليهـا           . متفق عليه  )١("احلائض

   . واهللا ويل التوفيق،وداع وهكذا النفساء

                                                
باب وجوب طواف   ) احلج( ، ومسلم يف     ١٧٥٥باب طواف الوداع برقم     ) احلج( رواه البخاري يف     )١(

  ١٣٢٨الوداع وسقوطه عن احلائض برقم 
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   ما يفعله الزائر للمدينة المنورة- ٢٣٠

 وما الفرق بني زيـارة      ،عله باملدينة ما الذي ينبغي للحاج أن يف     : س
   )١(؟قرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم والطواف به

السنة ملن زار املدينة أن يقصد املسجد ويصلي فيـه ركعـتني أو             : ج
 ويكثر من ذكر اهللا وقراءة القرآن وحـضور         ، ويكثر من الصالة فيه    ،أكثر

 ويـسلم   ، حسن  وإذا تيسر له أن يعتكف ما شاء اهللا فهذا         .حلقات العلم 
   .على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى صاحبيه

 وإذا أقام ا أوقاتاً يصلي باملسجد النبوي        ،هذا ما يشرع لزائر املدينة    
   ألن النيب صلى اهللا عليه ؛فذلك خري عظيم

                                                
   ١٣٩لسماحته ص ) فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة( نشر يف كتاب )١(

  باب صفة الحج والعمرة
 صفة الزيارة) ١١(
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صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سـواه إال            (( :وسلم قال 
   .)١())املسجد احلرام

 أما ما شاع بـني      . مسجده صلى اهللا عليه وسلم مضاعفة      فالصالة يف 
الناس من أن الزائر يقيم مثانية أيام حىت يصلي أربعني صالة فهذا وإن كان              

إن من صلى فيه أربعني صالة كتب اهللا له         (( :قد روي يف بعض األحاديث    
 إال أنه حديث ضعيف عنـد أهـل         )٢()) وبراءة من النفاق   ،براءة من النار  

 ألنه قد انفرد به إنسان ال يعـرف باحلـديث           ؛ تقوم به احلجة   التحقيق ال 
 فاحلاصل أن احلـديث    . ووثقه من ال يعتمد على توثيقه إذا انفرد        ،والرواية

الذي فيه فضل أربعني صالة يف املسجد النبوي حديث ضعيف ال يعتمـد             
 أو يومـاً  ، وإذا زارها ساعة أو ساعتني  ، والزيارة ليس هلا حد حمدود     .عليه
   . أو أكثر من ذلك فال بأس، يومنيأو

ويستحب للزائر أن يزور البقيع ويسلم على أهله ويدعو هلم بـاملغفرة        
 . ويستحب له أن يزور الشهداء ويدعو هلم بـاملغفرة والرمحـة           .والرمحة

  ويستحب له أن يتطهر يف بيته 

                                                
 ، ومـسلم يف     ١١٩٠باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة بـرقم          ) اجلمعة(   رواه البخاري يف   )١(
   ١٣٩٤باب فضل الصالة يف مسجدي مكة واملدينة برقم ) احلج(
   ١٢١٧٣مسند أنس بن مالك برقم ) مسند املكثرين من الصحابة( رواه اإلمام أمحد يف )٢(
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وحيسن الطهور مث يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتني كما كان الـنيب             
 وإذا  ، أما الطواف بقرب النيب فهـذا ال جيـوز         ،عليه الصالة والسالم  يزوره  

 فالطواف عبـادة    ،طاف بقصد التقرب إىل النيب فهذا شرك باهللا عز وجل         
 ومن طاف بقرب النيب صلى اهللا عليـه         ،حول الكعبة ال تصلح إال هللا وحده      

 وسلم أو قرب غريه من الناس يتقرب إليهم بالطواف صار مشركاً باهللا عـز          
   . وفعله من أجله يتقرب به إليه صار بدعة، وإن ظن أنه طاعة هللا،وجل

وهكذا حكم الطواف عند قرب غري النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل قرب             
 أو قرب الشيخ عبـد      ، أو ابن عريب يف الشام     ، أو البدوي يف مصر    ،احلسني

   . أو غري ذلك، أو موسى الكاظم يف العراق،القادر اجليالين

 فالعبادة هللا   ،أن نفرق بني الزيارة للميت وبني عبادة اهللا وحده        وينبغي  
 وامليت يزار لتذكر اآلخرة أوالزهد يف الدنيا والـدعاء والتـرحم            ،وحده
 أو يستغاث بـه أو  ، أو يدعى من دون اهللا  ، أما أنه يعبد من دون اهللا      ،عليه

 لنا   ونسأل اهللا  . فذلك ال جيوز بل هو من احملرمات الشركية        ،ما أشبه ذلك  
وجلميع املسلمني العافية من ذلك وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآلـه             

   .وصحبه
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   صفة السالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-٢٣١

ما حكم السالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للزائـر            : س
 وهل هناك صفة للسالم عليه صـلى اهللا عليـه           ؟للمسجد النبوي 
   )١(؟ه واستدبار القبلةوسلم أمام قرب

 يسن ملن زار املدينة أن يزور املسجد النبوي         ، واحلمد هللا  ،بسم اهللا : ج
 مث يسلم على    ، وإذا تيسر له أن يصلي يف الروضة كان أفضل         ،ويصلي فيه 

 والـسنة أن    ،النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي اهللا عنـهما          
وصاحبيه رضي اهللا عنهما حـني      يستقبل الزائر النيب صلى اهللا عليه وسلم        

 وإن  . السالم عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا عليك وبركاته         :السالم ويقول 
 ، جزاك اهللا عـن أمتـك خـرياً        :دعا له صلى اهللا عليه وسلم كأن يقول       

 فال حرج   . وأحسن إليك كما أحسنت إىل األمة      ،وضاعف لك احلسنات  
 ، وأديت األمانـة   ،سالة أشهد أنك قد بلغت الر     : وهكذا لو قال   .يف ذلك 

 ألن  ؛ فال حرج يف ذلـك     . وجاهدت يف اهللا حق اجلهاد     ،ونصحت األمة 
   ويدعو هلما ، مث يسلم على صاحبيه رضي اهللا عنهما،هذا كله حق

                                                
  هـ ٨/١١/١٤١٣ يف ١٣٩٤العدد ) الدعوة( نشر يف جملة )١(
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   .بالدعوات املناسبة

 فإنه يتحول ملكان آخر ويـستقبل القبلـة         ،أما إذا أراد الدعاء لنفسه    
   .ويدعو كما نص على ذلك أهل العلم

 ،ويستحب للمسلم زيارة املسجد النبوي قصداً من بالده أو غريهـا          
 ؛كما شرع له زيارة املسجد احلرام وزيارة املسجد األقصى إذا تيسر ذلك           

 :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مـساجد (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 وقال عليه الـصالة     .)١())املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى     

صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيمـا سـواه إال             (( :والسالم
 والصالة يف املسجد احلرام أفضل من صالة يف مـسجدي           ،املسجد احلرام 
 وبذلك يعلم أن الصالة يف املسجد احلرام أفضل مـن  .)٢())هذا مبائة صالة 

   .مائة ألف صالة فيما سواه ما عدا املسجد النبوي

ه وسلم أن الصالة يف املسجد األقصى أفـضل         وجاء عنه صلى اهللا علي    
 واملعىن غري املـسجد احلـرام واملـسجد         ،من مخسمائة صالة فيما سواه    

   . واهللا ويل التوفيق.النبوي

                                                
باب ال تشد الرحال إال     ) احلج( ، ومسلم يف     ١٨٦٤باب حج النساء برقم     ) احلج( رواه البخاري يف     )١(

   ١٣٩٧إىل ثالثة مساجد برقم 
   ١٥٦٨٥حديث عبد اهللا بن الزبري بن العوام برقم ) أول مسند املدنيني( رواه اإلمام أمحد يف )٢(
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   )١(؟ما هي كيفية زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم: س

 والسنة أن يستقبل القرب ويسلم عليـه        ،يزوره ويصلي ويسلم عليه   : ج
 وإذا راد الدعاء لنفسه فإنه يستقبل       ،صاحبيه رضي اهللا عنهما   مث يسلم على    

   .القبلة يف مكان آخر

إذا سافر اإلنسان إىل املدينة املنورة فهل يلزمه الـسالم علـى            : س
 وإذا ؟رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبيه رضي اهللا عنـهما أم ال  

هل البـد   : أقصد.أراد السالم عليهم فما هي الطريقة الصحيحة لذلك  
 وهل البـد مـن   ، أو أنه ال بأس من تأخريه،من املبادرة بالسالم عليهم  

الدخول من خارج املسجد ليكونوا عن ميينه أو ال بأس بسالمه عليهم            
 وما هي الـصيغة     ،وهو خارج املسجد وهم بذلك سيكونون عن مشاله       

 أرشـدونا   ؟ وهل يتساوى يف ذلك الرجـل واملـرأة        ،الشرعية للسالم 
  .)٢( خرياًجزاكم اهللا

 فيصلي فيـه    ،السنة ملن زار املدينة املنورة أن يبدأ باملسجد النبوي        : ج
  ركعتني واألفضل أن يكون فعلهن يف 

                                                
  ريية بشقراء على كتاب بلوغ املرام  من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من اجلمعية اخل)١(
  ) الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من )٢(



  

 - ٤١١ - 
 

ما بـني   (( :الروضة النبوية إذا تيسر ذلك لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          
 مث يأيت القرب الشريف فيسلم علـى        .))بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة     

 ، أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما      : اهللا عليه وسلم وعلى صاحبيه     النيب صلى 
 السالم عليك   : وصفة السالم أن يقول    ، يستقبلهما استقباالً  ،من قبل القبلة  

 صلى اهللا وسلم عليـك      : وإن زاد فقال   ،يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته     
 اللهم آتـه الوسـيلة      ، وجزاك اهللا عن أمتك خرياً     ،وعلى آلك وأصحابك  

 مث يتأخر عن ميينـه      . فال بأس  ،الفضيلة وابعثه املقام احملمود الذي وعدته     و
 السالم عليك يا أبا بكـر ورمحـة اهللا          : فيسلم على الصديق فيقول    ،قليالً

 مث يتأخر قليالً عـن      ، وجزاك عن أمة حممد خرياً     ،وبركاته رضي اهللا عنك   
 رضـي اهللا  ميينه مث يسلم على عمر رضي اهللا عنه مثل سالمه على الصديق     

   .عنهما

وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه             
 املسجد احلرام ومـسجدي     :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد      (( :قال

   .)١())هذا واملسجد األقصى

صالة يف مسجدي هـذا     (( :وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       
   سجدخري من ألف صالة فيما سواه إال امل

                                                
باب ال تشد الرحال إال     ) احلج( ، ومسلم يف     ١٨٦٤باب حج النساء برقم     ) احلج( رواه البخاري يف     )١(

   ١٣٩٧إىل ثالثة مساجد برقم 
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   . متفق عليه)١())احلرام

زوروا القبـور فإـا   (( :وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال      
 وكان عليه الصالة والسالم يعلم أصحابه إذا زاروا         .)٢())تذكركم اآلخرة 
السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا        (( :القبور أن يقولوا  

 لنا ولكم العافية يرحم اهللا املـستقدمني  إن شاء اهللا بكم الحقون نسأل اهللا   
   .)٣())منا واملستأخرين

 ؛وهذه الزيارة خاصة بالرجال أما النساء فال جتوز هلن زيارة القبـور           
 ويدخل يف ذلك قربه صـلى  ،ألنه صلى اهللا عليه وسلم لعن زائرات القبور 

  لكن يشرع للرجال والنساء مجيعاً اإلكثـار مـن         ،اهللا عليه وسلم وغريه   
الصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كل مكان لعموم             

ِإنَّ اللَّه وملَاِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي يا أَيهـا الَّـِذين    ﴿ :قول اهللا سبحانه  
   وقول النيب ،)٤(﴾آمنوا صلُّوا علَيِه وسلِّموا تسِليما

                                                
 ، ومـسلم يف     ١١٩٠سجد مكة واملدينة بـرقم      باب فضل الصالة يف م    ) اجلمعة( رواه البخاري يف     )١(
   ١٣٩٤باب فضل الصالة يف مسجدي مكة واملدينة برقم ) احلج(
باب استئذان النيب صلى اهللا عليه وسلم ربه عز وجل يف زيارة قرب أمه بـرقم              ) اجلنائز( رواه مسلم يف     )٢(

   ١٥٦٩باب ما جاء يف زيارة القبور برقم ) اجلنائز( ، وابن ماجة يف ٩٧٦
   ٩٧٥باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها برقم ) اجلنائز( رواه مسلم يف )٣(
   ٥٦ سورة األحزاب ، اآلية )٤(
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صلى علي واحـدة صـلى اهللا عليـه ـا           من  (( :صلى اهللا عليه وسلم   
 واألحاديث يف فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسـلم            .)١())عشراً
   .كثرية

وال حرج على النساء يف الصالة يف مسجده صلى اهللا عليـه وسـلم              
 لكن بيون خري هلن وأفضل لقول النيب صلى اهللا عليه           ،وغريه من املساجد  

 وألن ذلـك  ،)٢()) مساجد اهللا وبيون خري هلن   ال متنعوا إماء اهللا   (( :وسلم
  .  واهللا املوفق،أستر هلن وأبعد عن الفتنة منهن ون

  

   زيارة المسجد النبوي سنة-٢٣٢

يعتقد بعض احلجاج أنه إذا مل يتمكن احلاج من زيارة املـسجد        : س
   )٣(؟ فهل هذا صحيح،النبوي فإن حجه ينقص

  
                                                

   ٤٠٨باب الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد التشهد برقم ) الصالة( رواه مسلم يف )١(
ـ        ) اجلمعة( رواه البخاري يف     )٢(  ، ومـسلم يف  ٩٠٠سل بـرقم  باب هل على من مل يشهد اجلمعـة غ
   ٤٤٢باب خروج النساء إىل املساجد برقم ) الصالة(
 ١٠٨٦٨العدد  ) الرياض(هـ ، ويف جريدة     ٢٨/١١/١٤١٠ يف   ١٢٤٦العدد  ) الدعوة( نشر يف جملة     )٣(

  ٣٢١ ص ٦هـ ، ويف هذا اموع اجلزء ٢٩/١١/١٤١٨يف 
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 وليس هلـا تعلـق      ،ست واجبة الزيارة للمسجد النبوي سنة ولي    : ج
 وال خيتص ذلـك     ، بل السنة أن يزار املسجد النبوي يف مجيع السنة         ،باحلج

ال تشد الرحـال إال إىل      (( :بوقت احلج؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       
 متفق  )١()) واملسجد األقصى  ، املسجد احلرام ومسجدي هذا    ،ثالثة مساجد 

الة يف مسجدي هذا خري من ألف       ص(( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،عليه
 وإذا زار املـسجد     ، متفق عليـه   )٢())صالة فيما سواه إال املسجد احلرام     

 مث يسلم على النيب صلى اهللا       ،النبوي شرع له أن يصلي يف الروضة ركعتني       
 كما يـشرع    ، أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما      :عليه وسلم وعلى صاحبيه   

دفونني هناك من الصحابة وغريهـم      زيارة البقيع والشهداء للسالم على امل     
والدعاء هلم والترحم عليهم كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يـزورهم              

السالم علـيكم أهـل     (( :وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا       
   الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم

                                                
باب ال تشد الرحال إال     ) احلج(ومسلم يف    ،   ١٨٦٤باب حج النساء برقم     ) احلج( رواه البخاري يف     )١(

  ١٣٩٧إىل ثالثة مساجد برقم 
 ، ومـسلم يف     ١١٩٠باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة بـرقم          ) اجلمعة( رواه البخاري يف     )٢(
  ١٣٩٤باب فضل الصالة يف مسجدي مكة واملدينة برقم ) احلج(
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   .)١()) نسأل اهللا لنا ولكم العافية،الحقون

 :ويف رواية عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقـول إذا زار البقيـع              
يرحم اهللا املستقدمني منا واملـستأخرين اللـهم اغفـر ألهـل بقيـع              ((

 ويشرع أيضاً ملن زار املسجد النبوي أن يزور مـسجد قبـاء      .)٢())الغرقد
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يزوره كل سبت           ؛ويصلي فيه ركعتني  

من تطهـر يف بيتـه      (( : وقال عليه الصالة والسالم    ، فيه ركعتني  ويصلي
   .)٣())فأحسن الطهور مث أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة

 أمـا املـساجد الـسبعة    ،هذه هي املواضع اليت تزار يف املدينة املنورة       
ومسجد القبلتني وغريها من املواضع اليت يذكر بعض املؤلفني يف املناسك           

 واملشروع للمؤمن دائماً هو االتباع      .أصل لذلك وال دليل عليه    زيارا فال   
   . واهللا ويل التوفيق.دون االبتداع

                                                
  ٩٧٥ور والدعاء ألهلها برقم باب ما يقال عند دخول القب) اجلنائز( رواه مسلم يف )١(
   ٩٧٤باب ما يقال عند دخول القبور برقم ) اجلنائز( رواه مسلم يف )٢(
   ١٤١٢باب ما جاء يف الصالة يف مسجد قباء برقم ) إقامة الصالة والسنة فيها( رواه ابن ماجة يف )٣(
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   زيارة قبر الرسول صلى اهللا عليه وسلم-٢٣٣

   :أرجو اإلفادة عن صحة األحاديث اآلتية: س
  " من حج البيت ومل يزرين فقد جفاين  ":األول
  " ين يف حيايت من زارين بعد مويت فكأمنا زار ":الثاين
من زارين باملدينة حمتسباً كنت له شفيعاً شهيداً يـوم           ":الثالث

  " القيامة
ألا وردت يف بعض الكتب وحصل منها إشـكال واختلـف          

  . )١(  أحدمها يؤيد هذه األحاديث والثاين ال يؤيدها:فيها على رأيني

د  فقد رواه ابن عدي والدارقطين من طريق عب        :أما احلديث األول  : ج
من حج ومل يزرين فقد      ":اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بلفظ         

 ؛ إنه موضـوع أي مكـذوب      : بل قيل عنه   ،وهو حديث ضعيف  " جفاين
ذلك أن يف سنده حممد بن النعمان بن شبل الباهلي عن أبيـه وكالمهـا               

   وقال .ضعيف جداً

                                                
العـدد  ) جريدة الندوة( هـ ، ويف١٤٠٥ يف عام ١١العدد ) التوعية اإلسالمية يف احلج ( نشر يف جملة     )١(

  هـ ٢٤/١٢/١٤٠٧ يف ٨٦٥٦
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 ، النعمـان  الطعن يف هذا احلديث على ابن النعمـان ال علـى    :الدارقطين
 ،وروى هذا احلديث البزار أيضاً ويف إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف          

   . إسناده جمهول:ورواه البيهقي عن عمر وقال

 فقد أخرجه الدارقطين عن رجل من آل حاطـب          :أما احلديث الثاين  
عن حاطب النيب صلى اهللا عليه وسلم ذا اللفـظ ويف إسـناده الرجـل               

على يف مسنده وابن عـدي يف كاملـه ويف إسـناده            ورواه أبو ي   ،اهول
  .حفص بن داود وهو ضعيف احلديث

 فقد رواه ابن أيب الدنيا من حديث أنس بن مالك           :أما احلديث الثالث  
رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ـذا اللفـظ ويف إسـناده                

ـ     ،سليمان بن زيد الكعيب وهو ضعيف احلديث       سي  ورواه أبو داود الطيال
   .من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ويف إسناده جمهول

وقد بسط الكالم على هذه األحاديث وما جاء يف معناهـا العالمـة             
 الصارم املنكي يف الرد على      :الشيخ حممد بن عبد اهلادي رمحه اهللا يف كتابه        

 .السبكي وقبله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف رده علـى األخنـائي           
   .ي مبراجعة الكتابني املذكورين للمزيد من العلمفأوص
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هذا وقد وردت أحاديث صحيحة يف احلث على زيارة القبور عامة للعربة            
 أما األحاديث الواردة يف زيارة قرب النيب صـلى          .واالتعاظ والدعاء للميت  

 فمن  ،اهللا عليه وسلم خاصة فكلها ضعيفة كما تقدم بل قيل إا موضوعة           
 القبور أو زيارة قرب الرسول صلى اهللا عليه وسـلم زيـارة       رغب يف زيارة  

شرعية للعربة واالتعاظ والدعاء للميت والصالة على النيب صلى اهللا عليـه            
وسلم والترضي عن صاحبيه من دون أن يشد الرحال هلا وينـشئ سـفراً    

   .لذلك فزيارته مشروعة ويرجى له فيها األجر

جو بركتها واالنتفاع ا أو جعل      وأما من شد هلا الرحال أو زارها ير       
 مل يصح فيها نص ومل تعرف عـن         ،لزيارا مواعيد خاصة فزيارته مبتدعة    

ال تـشد   (( : بل وردت النصوص بالنهي عنها كحديث      ،سلف هذه األمة  
 واملـسجد   ، ومسجدي هذا  ، املسجد احلرام  ،الرحال إال إىل ثالثة مساجد    

 ،ال تتخذوا قربي عيـداً    (( : وحديث ، رواه البخاري ومسلم   )١())األقصى
   وصلوا علي فإن تسليمكم ،وال بيوتكم قبوراً

                                                
باب ال تشد الرحال إال     ) احلج( ، ومسلم يف     ١٨٦٤باب حج النساء برقم     ) احلج( رواه البخاري يف     )١(

  ١٣٩٧إىل ثالثة مساجد برقم 
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 رواه حممد بن عبد الواحد املقدسـي رمحـه اهللا يف            )١())يبلغين أينما كنتم  
وصلى اهللا على نبينا حممـد وآلـه وصـحبه       " األحاديث املختارة  ":كتابه
   .وسلم

  

   )٢(؟مهل جيوز للنساء زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسل: س

ال جيوز هلن ذلك لعموم األحاديث الواردة يف ي النـساء عـن             : ج
 واخلالف يف زيارة النساء لقرب النيب صلى        ،زيارة القبور ولعنهن على ذلك    

 ألن  ؛ ولكن تركهن لذلك أحوط وأوفق للـسنة       ،اهللا عليه وسلم مشهور   
 يـاً    بل اهن  ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يستثن قربه وال قرب غريه          

 والواجب األخذ بالتعميم ما مل يوجـد        ، ولعن من فعل ذلك منهن     ،عاماً
   . واهللا ويل التوفيق.نص خيص قربه بذلك وليس هناك ما خيص قربه

  

                                                
   ٨٥٨٦باقي مسند أيب هريرة برقم ) مسند املكثرين من الصحابة( رواه اإلمام أمحد يف )١(
  .ألسئلة املوجهة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء على كتاب بلوغ املرام  من ضمن ا)٢(
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.  ع.م. من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم ع        
   آمني  ،وفقه اهللا

   : بعده،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

م وصل وصلكم اهللا داه وما      ٣/٣/١٩٧٤م الكرمي املؤرخ يف     كتابك
 ، ونبارك لكم يف الزواج جعله اهللا زواجاً مباركـاً      ،)١(تضمنه كان معلوماً    

وقد ذكرمت يف كتابكم أن ندعو لكم عند قرب الرسـول عليـه الـصالة               
   .والسالم

 ونفيدكم أن الدعاء عند القبور غري مشروع سواء كان القرب قرب النيب           
 وإمنا املشروع زيارا    ، وليست حمالً لإلجابة   ،صلى اهللا عليه وسلم أو غريه     

 أحببنا تنبيهـك    ، وذكر اآلخرة واملوت   ،والسالم على املوتى والدعاء هلم    
 ويف إمكانك أن تراجع أحاديث الزيارة       ،على هذا حىت تكون على بصرية     

اهللا وإيـاكم    وفقنا   .يف آخر كتاب اجلنائز من بلوغ املرام حىت تعلم ذلك         
 والسالم عليكم   ،التباع السنة والعمل مبا يرضي اهللا سبحانه ويقرب لدينه        

   .ورمحة اهللا وبركاته

                                                
  هـ عندما كان نائباً للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ٢٥/٢/١٣٩٤ رسالة أجاب عليها مساحته يف )١(



  

 - ٤٢١ - 
 

  

   حكم تتبع آثار األنبياء- ٢٣٤
  ليصلى فيها أو ليبنى عليها مساجد

األماكن اليت صلى ا الرسول عليه الصالة والسالم هل مـن           : س
ما هي أو عمـل حـدائق        أم بقاؤها ك   ،األفضل بناء مساجد عليها   

   )١(؟عامة ا

ال جيوز للمسلم تتبع آثار األنبياء ليصلي فيهـا أو ليـبين عليهـا              : ج
 وهلذا كان عمر رضي اهللا عنه ينهى        ،مساجد؛ ألن ذلك من وسائل الشرك     

إمنا هلك من كـان قـبلكم بتتـبعهم آثـار           (( :الناس عن ذلك ويقول   
 يف احلديبية اليت بويـع الـنيب    وقطع رضي اهللا عنه الشجرة اليت      ،))أنبيائهم

 ملا رأى بعض الناس يذهبون إليهـا ويـصلون    ؛صلى اهللا عليه وسلم حتتها    
 وكان رضـي اهللا     ، وحتذيراً لألمة من البدع    ، حسماً لوسائل الشرك   ؛حتتها

 حريصاً على سد ذرائع الـشرك وحـسم         ،عنه حكيماً يف أعماله وسريته    
 وهلذا مل ينب الـصحابة رضـي اهللا         ، فجزاه اهللا عن أمة حممد خرياً      ،أسبابه

  عنهم على آثاره صلى اهللا عليه وسلم يف 
                                                

 يف  ١٦٣٩العـدد   ) الـدعوة ( ، ويف جملـة      ٣٢٣ نشر يف الد الثـامن مـن هـذا امـوع ص            )١(
  ـ ه٤/١/١٤١٩
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 ، لعلمهم بأن ذلك خيـالف شـريعته       ؛طريق مكة وتبوك وغريمها مساجد    
 وألنه من البدع اليت حذر الرسول منها        ،ويسبب الوقوع يف الشرك األكرب    

مرنـا  من أحدث يف أ   (( : بقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،عليه الصالة والسالم  
 ، متفق عليه من حديث عائشة رضي اهللا عنها      )١())هذا ما ليس منه فهو رد     

 )٢())من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد       (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    
 وكان عليه الصالة والـسالم يقـول يف خطبـة    ،رواه مسلم يف صحيحه   

 حممـد   وخري اهلدي هدي، فإن خري احلديث كتاب اهللا،أما بعد (( :اجلمعة
 خرجه  )٣()) وكل بدعة ضاللة   ، وشر األمور حمدثاا   ،صلى اهللا عليه وسلم   

 واهللا املـستعان وال    . واألحاديث يف هذا املعىن كـثرية      ،مسلم يف صحيحه  
   .حول وال قوة إال باهللا

                                                
) األقـضية ( ، ومسلم يف  ٢٦٩٧باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم        ) الصلح( رواه البخاري يف     )١(

   ١٧١٨باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم 
باب نقض األحكام الباطلـة ورد حمـدثات        ) األقضية( رواه البخاري معلقاً يف النجش ، ومسلم يف          )٢(

   ١٧١٨األمور برقم 
   ٨٦٧باب ختفيف الصالة واخلطبة برقم ) اجلمعة(اه مسلم يف  رو)٣(
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 .أ. ت/ من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة املكرمة السيدة             
   .حفظها اهللا. ر

   : وبعد،محة اهللا وبركاتهسالم عليكم ور

هـ وعلمـت مـا     ١٦/١٢/١٣٩١فقد تلقيت رسالتك املؤرخة يف      
   )١(:تضمنته من األسئلة وإليك اإلجابة عنها

 ألن العم حمـرم شـرعي   ؛ بالنسبة حلجك مع عمك فال بأس به       :أوالً
   .ونرجو من اهللا أن يتقبل منك ويثيبك ثواب احلج املربور

 فهو اجلحفة أو ما حياذيهـا       ،من أفريقيا وأما ميقات احلجاج القادمني     
من جهة الرب والبحر واجلو إال إذا قدموا من طريق املدينة فميقام ميقات             

 ألن اجلحفة قـد     ؛ ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من اجلحفة        ،أهل املدينة 
   .ذهبت آثارها وصارت رابغ يف حملها أو قبلها بقليل

ينة املعروفة حالياً فكلها حادثـة      وأما من ناحية املساجد املوجودة باملد     
ما عدا مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومسجد قباء وليس هلذه املساجد             
غري املسجدين املذكورين خصوصية من صالة أو دعاء أو غريمها بل هـي             

  كسائر املساجد 
                                                

  هـ عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ٢٠/١/١٣٩٢ رسالة أجاب عليها مساحته يف )١(
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 أما قصدها للصالة فيها والـدعاء      ،من أدركته الصالة فيها صلى مع أهلها      
 ذلك العتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل بل هو من           والقراءة أو حنو  

من عمـل عمـالً   (( :البدع اليت جيب إنكارها لقوله صلى اهللا عليه وسلم        
 أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث عائشة        ،)١())ليس عليه أمرنا فهو رد    

   .رضي اهللا عنها

وحتقيقاً لرغبتك يسرنا أن نبعث إليك برفقه بعضاً من الكتـب الـيت             
 والـسالم  ، نسأل اهللا أن ينفـع ـا  ،ها اجلامعة حسب البيان املرفق    توزع

   .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                
باب نقض األحكام الباطلـة ورد حمـدثات        ) األقضية( رواه البخاري معلقاً يف النجش ، ومسلم يف          )١(

  ١٧١٨األمور برقم 
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   أعمال مناسك العمرة-٢٣٥

فهذه نبذة خمتصرة عن أعمال مناسك العمرة        وبعد،   ،احلمد هللا وحده  
   :)١(وإىل القارئ بيان ذلك

 إذا وصل من يريد العمرة إىل امليقات استحب لـه أن يغتـسل             - ١
 غـري أـا ال      ،ويتنظف وهكذا تفعل املرأة ولو كانت حائضاً أو نفساء        

  . تطوف بالبيت حىت تطهر وتغتسل

 فإن مل يتيسر االغتسال     .ويتطيب الرجل يف بدنه دون مالبس إحرامه      
يف امليقات فال حرج ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف إذا             

   .تيسر ذلك

 .املخيطـة ويلـبس إزاراً ورداءً     يتجرد الرجل من مجيع املالبس       - ٢
   أما املرأة .ويستحب أن يكونا أبيضني نظيفني

                                                
  هـ ١٣/٢/١٤١٦ نبذة خمتصرة من أعمال مناسك العمرة صدرت من مكتب مساحته يف )١(

  باب صفة الحج والعمرة
 صفة العمرة) ١٢(
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  . اليت ليس فيها زينة وال شهرة)١(فتحرم يف مالبسها العادية 

لبيـك  " :مث ينوي الدخول يف النسك بقلبه ويتلفظ بلسانه قائالً         - ٣
وإن خاف احملرم أال يتمكن من أداء نـسكه    " اللهم لبيك عمرة  "أو  " عمرة
ونه مريضاً أو خائفاً من عدو وحنوه شرع له أن يشترط عند إحرامـه              لك

 حلديث ضباعة بنت    ))فإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين     (( :فيقول
 : مث يليب بتلبية النيب صلى اهللا عليـه وسـلم وهـي           .الزبري رضي اهللا عنها   

 لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمـة لـك            ،لبيك اللهم لبيك  ((
 ويكثر من هذه التلبية ومن ذكـر اهللا سـبحانه           ))ال شريك لك  وامللك،  

  ."الكعبة"ودعائه حىت يصل إىل البيت 
 :فإذا وصل إىل املسجد احلرام قدم رجله اليمىن عند الدخول وقال           - ٤

بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا أعوذ باهللا العظـيم وبوجهـه             
  .لهم افتح يل أبواب رمحتكالكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم ال

 فإذا وصل إىل البيت قطع التلبية مث قصد احلجر األسود  - ٥

  

  

                                                
 ما عدا النقاب والربقع والقفازين فتخلعها وتغطي وجهها وكفيها عن الرجال غري احملارم بغريها مـن                 )١(

  املالبس 
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 .واستقبله مث يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك وال يؤذي الناس باملزامحة           
فإن شق عليه التقبيل اسـتلمه      " بسم اهللا واهللا أكرب    ":ويقول عند استالمه  

به فإن شق استالمه أشـار إليـه        بيده أو بعصا أو حنوها وقبل ما استلمه         
 ويشترط لـصحة الطـواف أن       .وال يقبل ما يشري به    " اهللا أكرب  " :وقال

 ألن الطواف مثل    ؛يكون الطائف على طهارة من احلدث األصغر واألكرب       
  .الصالة غري أنه رخص فيه يف الكالم

 وإذا حـاذى    ،جيعل البيت عن يساره ويطوف به سبعة أشواط        - ٦
وال " بـسم اهللا واهللا أكـرب   ":مه بيمينه إن تيسر ويقول  الركن اليماين استل  

 فإن شق عليه استالمه تركه ومضى يف طوافه وال يـشري إليـه وال               .يقبله
 أما احلجر الـسود  . ألن ذلك مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          ؛يكرب

 .فكلما حاذاه استلمه وقبله كما ذكرنا سابقاً وإال أشـار إليـه وكـرب             
 يف الثالثة   – وهو اإلسراع يف املشي مع تقارب اخلطى         –ل  ويستحب الرم 

 كما يستحب للرجل أن     .األشواط األوىل من طواف القدوم للرجل خاصة      
 أن جيعل وسط    : واالضطباع   ،يضطبع يف طواف القدوم يف مجيع األشواط      

 ويستحب اإلكثار مـن  .ردائه حتت منكبه األمين وطرفيه عل عاتقه األيسر    
  وليس يف الطواف .ا تيسر يف مجيع األشواطالذكر والدعاء مب
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دعاء خمصوص وال ذكر خمصوص بل يدعو ويذكر اهللا مبـا تيـسر مـن               
ربنا آِتنا ِفي الدنيا حسنةً وِفـي       ﴿ :األذكار والدعية ويقول بني الركنني    

  ألن ذلك ثابت عن النيب     ؛ يف كل شوط   ﴾اآلِخرِة حسنةً وِقنا عذَاب النارِ    
 وخيتم الشوط السابع باستالم احلجر األسود وتقبيله        .صلى اهللا عليه وسلم   

 وبعـد   .إن تيسر أو اإلشارة إليه مع التكبري حسب التفصيل املذكور آنفاً          
فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيـه علـى             

  .صدره

لـك  مث يصلي ركعتني خلف املقام إن تيسر فإن مل يتمكن من ذ            - ٧
قل يا أيهـا    ﴿ : يقرأ فيهما بعد الفاحتة    .صالمها يف أي موضع من املسجد     

 ، يف الركعة الثانيـة    ﴾قل هو اهللا أحد   ﴿ و ، يف الركعة األوىل   ﴾الكافرون
 مث بعد أن يسلم من الـركعتني        .هذا هو األفضل وإن قرأ بغريمها فال بأس       

  .يقصد احلجر األسود إن تيسر ذلك
أو يقف عنده والرقي أفضل إن تيـسر        مث خيرج إىل الصفا فريقاه       - ٨

 ويستحب أن   .)١(﴾ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعآِئِر اللّهِ     ﴿ :ويقرأ قوله تعاىل  
 ال إلـه    .ال إله إال اهللا واهللا أكرب      ":يستقبل القبلة وحيمد اهللا ويكربه ويقول     

 إال اهللا وحده ال 

                                                
   ١٥٨ سورة البقرة ، اآلية )١(



  

 - ٤٢٩ - 
 

 ال إلـه إال اهللا  . له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قـدير      ،شريك له 
مث يدعو مبا تيـسر     " وحده أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده         

 مث يرتل فيمـشي إىل      .رافعاً يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثالث مرات       
املروة حىت يصل إىل العلم األول فيسرع الرجل يف املشي إىل أن يـصل إىل   

 مث ميشي فريقـى     ، ألا عورة  ؛ع أما املرأة فال يشرع هلا اإلسرا      .العلم الثاين 
املروة أو يقف عندها والرقي أفضل إن تيسر ويقول ويفعل علـى املـروة              

 مث يرتل فيمشي يف موضع مشيه ويـسرع يف          .كما قال وفعل على الصفا    
 يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط       ،موضع اإلسراع حىت يصل إىل الصفا     

 .نـد احلاجـة   وإن سعى راكباً فال حـرج والسـيما ع    .ورجوعه شوط 
 وأن يكـون  .ويستحب أن يكثر يف سعيه من الذكر والدعاء مبـا تيـسر         

متطهراً من احلدث األكرب واألصغر ولو سعى على غري طهـارة أجـزأه             
  .ذلك

فإذا كمل السعي حيلق الرجل رأسه أو يقصره واحللق أفضل وإذا            - ٩
ة كان قدومه مكة قريباً من وقت احلج فالتقصري يف حقه أفضل ليحلق بقي             

 فـإذا   . أما املرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أمنلة فأقل         .رأسه يف احلج  
   وحل له كل . واحلمد هللا،فعل احملرم ما ذكر فقد متت عمرته
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  .شيء حرم عليه باإلحرام

وفقنا اهللا وسائر إخواننا املسلمني للفقه يف دينه والثبات عليه وتقبل           
   .من اجلميع إنه سبحانه جواد كرمي

اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه          وصلى  
   .وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  مفيت عام اململك العربية السعودية

  ورئيس هيئة كبار العلماء
  وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
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   أفضل زمان تؤدى فيه العمرة رمضان-٢٣٦

اص للعمرة يف أشهر احلج خيتلـف عـن         هل ثبت فضل خ   : س
   )١(فضلها يف غري تلك األشهر؟

أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان لقول النيب صـلى           : ج
 متفـق علـى     )٢())عمرة يف رمضان تعدل حجـة     (( :اهللا عليه وسلم  

 ويف  )٣())تقضي حجة معـي   (( : ويف رواية أخرى يف البخاري     ،صحته
 يعين معه   - هكذا بالشك  – )٤())تقضي حجة أو حجة معي    (( :مسلم

 ألن عمـره    ، مث بعد ذلك العمرة يف ذي القعدة       ،عليه الصالة والسالم  
 : وقد قال سـبحانه    ،صلى اهللا عليه وسلم كلها وقعت يف ذي القعدة        

  لَقَد كَانَ﴿

                                                
) النـدوة ( ، ويف جريدة     ٣٠٣ ص   ٢د املسند ج  من مجع الشيخ حمم   ) فتاوى إسالمية ( نشر يف كتاب     )١(

  هـ ٢٦/٩/١٤١٩ يف ١٢٢٢٦العدد 
 ، وابن ماجـة يف      ٢٨٠٤بداية مسند عبد اهللا بن عباس برقم        ) مسند بين هاشم  ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(
   ٢٩٩٤باب العمرة يف رمضان برقم ) املناسك(
   ١٨٦٣باب حج النساء برقم ) احلج( رواه البخاري يف )٣(
   ١٢٥٦باب فضل العمة يف رمضان رقم ) احلج( رواه مسلم يف )٤(
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  .  وباهللا التوفيق.)١(﴾لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ

  مضان تكرار العمرة في ر-٢٣٧

هل جيوز تكرار العمرة يف رمضان طلباً لألجر املترتـب علـى     : س
    )٢(؟ذلك

العمرة إىل  (( : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      ،ال حرج يف ذلك   : ج
 متفق  )٣())العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة          

   .عليه

قد اعتمـرت   ف.فإذا اعتمر ثالث أو أربع مرات فال حرج يف ذلك 
عائشة رضي اهللا عنها يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف حجـة               

   .الوداع عمرتني يف أقل من عشرين يوماً

دخلت إىل مكة حمرماً يف رمضان وعملت العمرة وحجيـت      : س
  حبول اهللا وفضله فهل علي عمرة أخرى وما 

                                                
   ٢١ سورة األحزاب ، اآلية )١(
  هـ ٢٥/٩/١٤١١ يف ١١٥١العدد ) اليمامة( نشر يف جملة )٢(
بـاب يف   ) احلـج ( ، ومسلم يف     ١٧٧٣باب وجوب العمرة وفضلها برقم      ) احلج( رواه البخاري يف     )٣(

   ١٣٤٩فضل احلج والعمرة ويوم عرفة برقم 
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   )١(؟احلكم

 يف رمضان    فقد أديت العمرة واحلمد هللا     ،ليس عليك عمرة أخرى   : ج
 ألن العمرة إمنا جتب يف العمر مرة        ؛يف أشرف وقت وحجك يكون مفرداً     

   . وما زاد على ذلك فهو تطوع،واحدة كاحلج

   عمرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم في رجب-٢٣٨

هل صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه اعتمـر عمـرة يف    : س
   )٢(؟شهر رجب

 وإمنا عمـره    ، يعتمر يف شهر رجب    املشهور عند أهل العلم أنه مل     : ج
 وقد ثبت عن ابن عمر رضـي        ،صلى اهللا عليه وسلم كلها يف ذي القعدة       
وذكرت عائشة  " اعتمر يف رجب  "اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم         

وأن النيب صلى اهللا عليه وسـلم مل        " أنه قد وِهم يف ذلك     ":رضي اهللا عنها  
 فلعل  ،ألصول أن املثبت مقدم على النايف      والقاعدة يف ا   ."يعتمر يف رجب    

   . واهللا ويل التوفيق،عائشة ومن قال بقوهلا مل حيفظوا ما حفظ ابن عمر

                                                
 من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته بعـد الـدرس الـذي ألقـاه يف املـسجد احلـرام بتـاريخ                     )١(

  هـ ٢٥/١٢/١٤١٨
  هـ ٢/٧/١٤١٩ يف ١٦٦٤العدد ) الدعوة( نشر يف جملة )٢(



  

 - ٤٣٤ - 
 

  

   حكم التقصير في العمرة-٢٣٩

ما احلكم يف التقصري من الشعر بعد العمرة أهو على التعمـيم            : س
   )١(؟من مجيع الشعر أم يكفي من جزء منه فقط

شعر يف العمرة واحلج مجيعاً مثل ما حيلقه كلـه        التقصري من مجيع ال   : ج
يقصره كله ويأخذ من أطراف الشعر حىت يعم الرأس وال يكـون معنـاه              

 يعممه بالتقصري كما يعممه     ، معناه يعمم ظاهر الرأس ويكفي     ،شعرة شعرة 
   . وهذا هو الواجب،باحللق هذا هو املشروع

   حكم من لبس المخيط-٢٤٠
  بعد ستة أشواط جهالً منه

 ويف الـسعي    ،رجل قدم من الرياض وأحرم من امليقات للعمرة       : س
 مث قصر شعر رأسه ولـبس املخـيط         ،سعى ستة أشواط جهالً منه    

   ؟ ماذا جيب عليه اآلن،وسافر إىل جدة

                                                
   ١هـ ، شريط رقم ١٤٠٧ من أسئلة حج عام )١(
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واملذكور إذا رجع إىل مكة بنية العمرة من جديد بنية العمرة السابقة            
ـ  )١ (؟ هل عليه شيء،اليت مل يكمل سعيها    ب عليـه اآلن   ومـاذا جي

  ؟للعمرة اليت مل يكمل سعيها ولبس املخيط

على املذكور أن يرجع إىل مكة ويكمـل الـسعي مث يعيـد             : ج
 وإن أعاد السعي كله فهو أفضل وأحوط بعد خلع املخـيط            ،التقصري

 ؛ وهكذا الناسـي   ،ولبس مالبس اإلحرام وال شيء عليه بسبب اجلهل       
 اآليـة   )٢(﴾ذْنا ِإن نِسينا أَو أَخطَأْنا    ربنا الَ تؤاخِ  ﴿ :لقول اهللا سبحانه  

وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف تفسري هـذه               
 وصلى  . واهللا ويل التوفيق   .)٣())قد فعلت (( :إن اهللا سبحانه قال    ":اآلية

   .اهللا وسلم على نبينا حممد وآله

  

   حكم من أحس بتعب قبل إكمال الطواف- ٢٤١

  رأة مريضة ذهبت إىل العمرة وعندما طفت أنا ام: س

                                                
  أجاب عنه مساحته . س . ع .  سؤال مقدم من م )١(
   ٢٨٦ية  سورة البقرة ، اآل)٢(
   ١٢٦باب بيان أن اهللا سبحانه مل يكلف إال ما يطاق برقم ) اإلميان( رواه مسلم يف )٣(
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   )١(؟ ماذا جيب علي أن أفعل،ثالثة أشواط أصبت بالدوخة

 فإن طال الفصل فأعيـدي      ،عليك أن تسترحيي وتكملي الطواف    : ج
 أما إذا زالت الدوخة بسهولة وسرعة فكملي الطـواف          .الطواف من أوله  
   .ويكفي واحلمد هللا

   حكم من نسي- ٢٤٢
  صير في العمرةالحلق أو التق

ما حكم من نسي احللق أو التقصري يف العمرة فلبس املخيط مث            : س
   )٢(؟ذكر أنه مل يقصر أو حيلق

من نسي احللق أو التقصري يف العمرة فطاف وسعى مث لبس قبل أن             : ج
 ،حيلق أو يقصر فإنه يرتع ثيابه إذا ذكر وحيلق أو يقصر مث يعيد لبـسهما              

 وأجـزأه  ، جهالً منه أو نسياناً فال شيء عليه      فإن قصر أو حلق وثيابه عليه     
 لكن مىت تنبه فإن الواجب      ، وال حاجة إىل اإلعادة للتقصري أو احللق       ،ذلك

   .عليه أن خيلع حىت حيلق أو يقصر وهو حمرم

                                                
   ١٥الشريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج )١(
التوعيـة  ( ، ويف جملة     ٢٤لسماحته ص   ) فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة     ( نشر يف كتاب     )٢(

   ٧٩هـ ص ١٤٠٤العدد الثالث عام ) اإلسالمية
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امرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر شعرها مث تذكرت بعد يومني          : س
   )١(؟فماذا تفعل

 قصر مىت ذكره يف بلـده    ،تقصريإذا طاف املعتمر وسعى مث نسي ال      : ج
   .أو غريها
إذا لبس املخيط قبل أن حيلق أو يقـصر يف العمـرة ونـسي              : س

   )٢(؟ذلك
 مث  ،إذا لبس املخيط ناسياً قبل أن يقصر وجب عليه خلعه مىت ذكر           : ج

ربنا الَ تؤاِخذْنا   ﴿ : لقول اهللا سبحانه وتعاىل    ؛حيلق أو يقصر وال شيء عليه     
  . )٣(﴾ أَو أَخطَأْناِإن نِسينا
 وعند االنتهاء من الـسعي حلقـت        ،أخذت عمرة أنا وزوجيت   : س

 وغادرنـا مكـة     ، أما زوجيت فلم تقصر من شعرها ناسـية        ،رأسي
 فما حكـم    ، مث حدث اجلماع بيين وبني زوجيت      ،ورجعنا إىل بالدنا  

   )٤(؟عمرتنا جزاكم اهللا خرياً
  وجتك  وليس على ز،العمرة صحيحة إن شاء اهللا: ج

                                                
  ) نور على الدرب( من برنامج )١(
  هـ ١٠/١٢/١٤١٨ يف ١١٥٥١العدد ) عكاظ( نشر يف جريدة )٢(
   ٢٨٦ سورة البقرة ، اآلية )٣(
  هـ ٢٨/١١/١٤١٨ يف ١٦٣٥العدد ) الدعوة( نشر يف جملة )٤(
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 ولكن عليها أن تقصر من شعرها مىت نبهت لذلك          ،شيء ما دامت ناسية   
   .واحلمد هللا

   حكم أخذ حبوب- ٢٤٣
  منع نزول الدورة لمن أرادت العمرة

 أنا امرأة تناولت حبوب منع نزول الدورة يف الكويت          :سائلة تقول : س
 وأحسست بأمل شديد مث قطعت هذه احلبوب مث بعدها بأربعة أيـام أال            
وهو يوم االثنني املاضي نزلت علي الدورة واستمرت الثالثاء واألربعاء          

 ويف منتصف   ،خرجنا من الكويت صباحاً أال وهو ثالث يوم من الدورة         
الطريق يف الساعة الثامنة والنصف ليالً تناولت حبتني من نفس احلبوب           

اعة  ساعة ووصلنا إىل امليقات يف الس      ٢٤مع العلم أن مفعوهلا يتبني بعد       
الثانية صباحاً يوم اخلميس أي مضى على تناويل احلبوب مخس ساعات           

 ولكن عند وصويل للميقات منذ ذلك الوقت مل يرتل علي دم            ،ونصف
وأحرمت وذهبت إىل احلرم وأنا على شك من أمري ألنين مل أدقق هـل    

 وقبل دخويل احلرم بدقائق ذهبت إىل احلمام ومل يكـن  ؟الدم وقف أم ال  
م واعتمرت ولكن عندما ذهبت إىل السكن نزل علي قليـل           نزل مين د  

   ومل تطمئن نفسي فهل عمريت صحيحة ،من الدم هذا
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   )١( . جزاكم اهللا خرياً؟أم ال

. من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخـت يف اهللا ش              : ج
  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته بعده. وفقها اهللا ملا فيه رضاه آمني.س

قد فهمت من سؤالك املوضح يف الورقة املرفقة وأفيدك أن عمرتـك            ل
 إذا كان الواقع هو ما ذكرت تقبل اهللا منا ومنك ومن            ،حبمد اهللا صحيحة  

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،كل مسلم

  مفيت عام اململكة العربية السعودية

                                                
  هـ ٥/١٢/١٤١٧من الكويت أجاب عنه مساحته يف . س .  سؤال موجه من األخت ش )١(
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 جيب  ما حكم من أخذ من مقدمة رأسه باحللق يف العمرة وماذا          : س
   )١(؟عليه

   .الواجب التعميم وعليه التوبة من ما مضى: ج

  

 هل جيوز يل العمرة عن من أريد        ،إذا اعتمرت وقضيت العمرة   : س
 وما هو املكان الذي أحـرم منـه   ،من أقاريب علماً أنه ليس يف احلج  

   )٢(؟عند ذلك

ال أعلم مانعاً شرعياً من عمرتك ملن ترى من أقاربـك بعـد             : ج
 سواء كان ذلك يف وقت احلج أو        ، نفسك العمرة الواجبة   اعتمارك عن 

 كـالتنعيم   ، أما ميقات العمرة ملن كان داخل احلرم فهو احلل         .يف غريه 
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملـا أمـر عائـشة             ؛واجلعرانة وحنومها 

   .باالعتمار أمر عبد الرمحن أخاها أن يعمرها من خارج احلرم

  

                                                
  هـ ١٠/١٢/١٤١٨ يف الثالثاء ١١٥٥١العدد ) عكاظ(ر يف جريدة  نش)١(
  هـ ٢٠/٩/١٣٩٥أجاب عنه مساحته يف . ح . ع .  سؤال موجه من السائل س )٢(
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 . أ . ث .اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم ع        من عبد العزيز بن عبد      
  . وفقه اهللا ملا فيه رضاه آمني

   : بعده،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وصلنا كتابك املتضمن رغبة والدك يف أداء العمرة يف املولد وطلبـك            
   )١(أخل . .املساعدة له يف ذلك

شـيء   وحنب أن نلفت نظرك إىل       ،وعليه نشكرك على العناية بوالدك    
 وهو أن االحتفال باملوالد غري مشروع وليس له أصل عن النيب صلى             ،مهم

 وهكذا العمرة وقـت     ،اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه رضوان اهللا عليهم        
 ولكنها تشرع يف مجيع السنة من غري حتـر لوقـت            ،املوالد غري مشروعة  

ـ   ؛ وأفضل ذلك أن تكون يف رمضان      ،املولد ه  لقول الـنيب صـلى اهللا علي
 وهـي ال    . متفق على صحته   )٢())عمرة يف رمضان تعدل حجة    (( :وسلم

   )٣(.جتب يف العمر إال مرة كاحلج

                                                
  هـ ٤/٤/١٤٠٩أجاب عنه مساحته يف . أ . ث.  سؤال مقدم من السائل ع )١(
 ، وابن ماجـة يف      ٢٨٠٤س برقم   بداية مسند عبد اهللا بن عبا     ) مسند بين هاشم  ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(
   ٢٩٩٤باب العمرة يف رمضان برقم ) املناسك(
فإذا كان الوالـد مل   : " وكما هي عادة مساحته رمحه اهللا يف مساعدة املسلمني فقد ختم الرسالة بقوله               )٣(

 يعتمر يف عمره وال عمرة واحدة فأفيدونا وحنن إن شاء اهللا نساعده يف احلصول على العمرة يف رمـضان                  
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هذا ونسأل اهللا لنا ولكم وللمسلمني التوفيق ملا يرضيه وصالح النيـة            
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.والعمل

  

   حكم طواف الوداع في العمرة-٢٤٤

 وهل جيوز شراء شيء من      ، العمرة هل طواف الوداع واجب يف    : س
   )١(؟مكة بعد طواف الوداع سواء كان حجاً أو عمرة

 فلـو   ، ولكن فعله أفـضل    ،طواف الوداع ليس بواجب يف العمرة     : ج
 لقول النيب صلى اهللا     ؛ أما يف احلج فهو واجب     .خرج ومل يودع فال حرج    

 )٢())ال ينفرن أحد منكم حىت يكون آخر عهـده بالبيـت          (( :عليه وسلم 
  وهذا كان خطاباً 

                                                                                                                           
بعد التعريف حباله من فضيلة الشيخ حممد علي عبد الرحيم رئيس مجاعة أنصار السنة احملمدية جبمهوريـة                 

  " . مصر العربية وبيان عجزه عن النفقة 
يف ) عكـاظ (هــ ، ويف جريـدة       ١٢/١٢/١٤١١ يف   ٦٨٦٩العـدد   ) النـدوة ( نشر يف جريدة     )١(
  هـ ٧/١٢/١٤١٨
   ١٣٢٧اف الوداع وسقوطه عن احلائض برقم باب وجوب طو) احلج( رواه مسلم يف )٢(
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 وله أن يشتري ما حيتاج إليه بعد الوداع من مجيع احلاجات حىت             .للحجاج
 أما إن طالت املدة     ،ولو اشترى شيئاً للتجارة ما دامت املدة قصرية مل تطل         

   . فإن مل تطل عرفاً فال إعادة عليه مطلقاً،فإنه يعيد الطواف

   .حبهوصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وص

  

 

  
ــشر     ــسابع عـ ــزء الـ ــى الجـ انتهـ
ــالى   ــشيئة اهللا تعـــ ــه بمـــ ويليـــ
الجزء الثامن عشر وأولـه بـاب    

 .الفوات واإلحصار


